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Saa hastigt svinder Dagen 
og Aftnen stunder til — 
her var et andet Skagen, 

et bedre, om man vil.

Saa langsomt vokser Skyggen 
for den, som færdes her 
og vender Samtid Ryggen 

og har det Svundne kjær.

Her var et andet Skagen, 
saa rigt paa Haab og Mod, 
som det, der fejrer Dagen 

i Kræfters Overflod.

Flid fejred glade Fester, 
og Salens Pryd blev til: 
her var ej Kunsten Gæster, 

men Herrer, om man vil!

Et Skønheds Hjem man bygged, 
u-selvisk, ungt og frit — 
da Salen saa stod smykket, 

gik Skaren hver til Sit.

Men rundt omkring i Dagen,
i Kræfters Overflod, 
naiv og frisk laa Skagen, 

saa gammeldags og god. —

Holger Drachmann



M. Rørbye: Skagensfiskere i optrækkende Uvejr

INTRODUCTION
(FRA SKAGEN I FYRRERNE, HALVTREDSERNE OG TREDSERNE)

P
aa Danmarks nordligste Spids — hvor Jylland rækker sin Lang
finger ud mellem Skagerak og Kattegat — ligger Skagen! — En lille 
beskeden Flække med gamle stolte Købstads-Rettigheder! —

En Strimmel sorttjærede Huse og Hytter, der strækker sig i Bue fra 
Fyrbakken og helt ud til gamle Kirke!

Her svinger Maageflokkene sig som Skyer fra Bred til Bred. — Her 
er Dagen saa blændende hvid, som intet andet Sted i Kongeriget Dan
mark, og Nattens Mulm saa sort, at Spøgelserne kan snige sig fra Hus 
til Hus, ruske i Døre og klirre med Ruder, uden at selv det modigste 
Øje kan skelne hvorfra de kommer — og hvor de glide hen.

Det er et fattigt Land! — en hvid gold Jord! — Her findes ikke 
længere Skove, hvor Veddet kan hugges — ingen fede Marker, der 
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kan give Korn! — Men Havet vrimler af Fisk, og som i barsk Lystig
hed spyer det stundom en Tømmerstok eller en Sæk Hvede ud af sin 
Brænding.

Havet er den gode Giver! — og den grumme Tager! som man folder 
Hænderne for i Andagt!

Havet er Arbejdet! — er Livet! — og tilslut ofte Døden!------
Men ubekymret om det elskes eller hades, brøler det sin vældige 

evindelige Duet ind i Menneskenes Øren! —
Nordstrandens ildevarslende Bas — og Sønderstrandens blidere 

stemte Tone! — saa evindeligt sunget og bruset, som Sfærernes Har
moni — saa Fiskerne kun har Øren for dets store Fortissimo!------

Da rejser han sig og lytter! om Tiden nu er inde!-----------------

2



P. S. Krøyer: Aftenpassiar

BYEN
et er Aften paa Skagen! — Solen er forlængst gaaet ned bag den 
gamle Kirke, og har farvet Husenes Gavle røde; og Mørket lægger 

sig over den lille By, der som Vidnesbyrd om Dagens Arbejde sender 
sin Duft af Tørfisk og Tjære op mod de drivende Skyer.

Nede paa Stranden er der stille!----------Baadene er trukket paa
Land, og Maage og Skarv har sat sig til Hvile; men inde mellem Hyt
terne høres endnu Kvindernes Aftensladder fra de aabne Døre------
— og fra et Udhus i en lille Smøge kiler en Harmonika løs paa en 
Sextur!

Nu slaaer den pludselig over i Moll — et Par skærende melankolske 
Toner, der faar Naboens Hund til at hyle! — Et Par andre stemmer i 
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med. — Det lyder som en Klage mod den stille Nat! — men snart 
tier ogsaa de.

Tranlampens Glimt forsvinder bag Ruderne--------- og hele Byen
sover! -------------------------------------------------------------------------
Dog Natten er ikke lang for Fiskerne paa Skagen! —

Før Dagen endnu har gryet skimter man i Mørket de svære, tunge 
Skikkelser, som vandrer i Flokke ned til Stranden.

De er vel ikke altid lige glade ved at forlade den varme Dyne, og 
faa Regn og Storm pisket ind i Ansigtet. — Men Livet vil det! Der 
maa slides for Føden, medens Kvinder og Børn sover videre til Hanen 
galer, og Spædbarnet skriger i Vuggen.

Saa kommer Tranlampens gule Øje atter til syne bag de smaa Ru
der, og Dagens Arbejde begynder.

Konen rager rundt i Ildstedet for at se om en Glød fra Gaars- 
dagen skulde have gemt sig i Asken. Hvis Stormen har slukket den 
maa hun ud at laane.

Hun letter paa Døren — Vejret er surt og Vinden pisker Sandet i 
Øjnene; men med Hovedet viklet ind i et Klæde, løber hun afsted og 
samler Gløder i en gammel Træsko, som hun skærmer for Vinden med 
Nattrøjeærmet.

Nu bliver Baalet tændt — Kedlen hængt over — og Grovbrødet 
og den spegede Fisk sat frem.

En svag Duft af Annis og Kanel — blandet med Mælk — stiger op 
fra den varme Drik, som hun hælder i Spølkummene.

Kaffe og The er for kostbart for Fattigfolk til Hverdagsbrug, men 
Børnene er ikke vant til bedre, og slubrer med Glæde Kanelvandet 
i sig.

Hvor der er mange Munde at mætte kan man heller ikke tillade 
sig den Ødselhed at bage Brødet af lutter Mel.

Det blandes op med Vikker og Fiskerogn for at blive større og 
drøjere.

Børnene lider dog ingen Nød, de vokser sig store og kraftige af 
denne tarvelige Kost, og lærer hurtigt at skøtte sig selv — at komme 
i Klæderne uden Hjælp og tysse paa Hønen, der kagler over Senge-
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Michael Ancher: Gamle Skagenshuse

dynen, medens de giver Trævuggen et Rap med Foden, at den Mindste 
ikke skal vaagne og kræve Pasning i Utide.

Renligheden er ikke svær at komme over! — den nymodens Skik, 
at de unge skal vaskes og friseres hver Dag, ser de Ældre paa med 
Mishag.

„Saadan Stuerhej ka’ godt uiværes!“*) Der er nok at tage fat paa 
foruden! —

Huset skal skøttes en Smule — der skal lappes og stoppes — spin
des og væves Hvergarn til baade Kvindeklæder og Mandens „Viebukser“.

Men først og fremmest er det dog Fisken! — De store Trillebøre 
fulde af Torsk og Flynder! — af Makrel og Stenbider, som Mændene 
bringer hjem fra Havet!------De skal skæres op og gøres rene! —
skal saltes og tørres, inden de kan give Penge i Posen.

*) Efter Peter Gaardbo.
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Har man saa lang og strid en Vej til de store Byer, som Skagen, 
er den ferske Fisk uden stor Værdi.

Af og til kommer vel et Par Kvaser og Svenskebaade, for at tinge 
sig en Ladning Rødspætter og Kuller til; men de Folk vilde helst have 
Fisken rent forærende, om det ku’ lade sig gøre. Mere end 6 å 8 Øre 
Snesen kan der ikke knibes fra dem — og saa er det endda kun den 
„reelle“ Fisk de ta’er.

Pigvar og Tunge gider de ikke havt — saa den er ikke bedre værd, 
end at smide tilside til ens egen Gryde---------om man da ikke kan
have Held til at lure Svensken, ved at tælle et Par Stykker af dem 
ind mellem Flynderne.

Ved Middagstid ryger det fra alle „Lyrer“ i Byen, og fra hvert 
Bryggers dufter det af Fisk!------af fersk og saltet — kogt og stegt!
— Sød Lugt af Torskelever, der laver Fedtperler paa Gryden------og
den stramme Os af Sild og Stenbider, som sprutter og oser paa Panden.

Paa Hytternes Tærskel kravler Ungerne rundt med Spegefisk og 
Brød i Næverne; medens Hanekyllingerne farer i Hovedet paa hinanden 
for at slaaes om Tarme og Indvolde!

Og nede ved Stranden, hvor Krabber og Yngel ligger smidt hen i 
Dynger, kredser Maagerne rundt med hidsige Skrig!------

Fisk!--------- Fisk!-----------Fisk!-----------
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Michael Ancher: Byens „Avis"

INTERIEUR!

; oppe i Byen, hvor den sandede Vej drejer af til Fyret, ligger et 
langt lavt Hus, med Vedbend opover sin Tagryg,

Det nøjes ikke med simpelt Lyrehul, som ^Fiskerhytterne; men har 
to fine hvidkalkede Skorstene.

Her boer fhv. Strandings-Commissionair Woller — en fed brøsig Ol
ding, med et stubskægget Buldoggeansigt, og et Bjerg af Mave, spændt 
ind i et Par Vadmelsknæbuxer med Klap — som med Seglgarnsstropper 
er gjort fast til de grønne broderede Seler.

Han sidder i Lænestolen ved Ovnen, ihedens Husholdersken løber 
til og fra, for at brede Voksduget paa Bordet, og sætte frem til 
Middagen.
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Huset er velhavende — det seer man strax paa det hele solide 
Anstrøg.

Den store Brændevins-Karaffel, der er snøret sammen om Maven 
som et Timeglas, indeholder den bedste Snaps, som nogensinde er 
drevet iland paa en Strandbred. Og Brødet, der ligger paa kinesisk 
Bakke, er ikke æltet op med Rogn, men bagt af fin ublandet Stran
dingshvede — tørret paa Commissionairens egen Bilæggerovn.

Her behøves hverken at spares eller spinkes! Woller sidder godt i 
det — og har haft Raad til at drikke sig baade Fedt og Podagra til.

Men det har ikke gjort Sindet blidere! Husholdersken maa passe 
ikke at komme ham for nær, mens hun vimser rundt; for naar Gal
skaben løber over, er han sur og ondsindet som en Urang-Utang, og 
finder altid et eller andet Paaskud til at lokke hende hen i sin Nærhed, 
for at kunne knibe eller slaa, eller stritte hende over Benene med sin 
Tøffel.

De to Gange om Ugen, da „Kringel Christian“ kommer slæbende med 
Posten fra Frederikshavn, er nemlig baade Fest- og Poenitentsedage 
for Strandings-Commissionairen, der til Hverdag maa nøjes med de lokale 
Nyheder, som Politimanden trommer ud. Det er derfor svært at faa 
Tiden til at glide, naar man sidder lænket til sin Kakkelovnskrog med 
Podagra og „Slag“, og ikke har andet at tage sig for, end at skifte 
mellem Brændevin og Rom.

Men galt er det ogsaa at læse om alle de Dumheder, som Menne
skene begaaer ude i den store Verden — baade Kejsere og Konger 
tilhobe! — især naar man ved, at hvis man selv havde været med, 
kunde det Hele være bragt ilave — ligesaa let som man kløer sig i 
Hovedet.

„Næ! nu gaar et Fanen ta’e mig for vidt!“ raaber han arrigt — og 
slaaer i Bordet saa det gungrer! —

„Nu har de sgu hittet paa derovre, at der skal laves „Chaussée“ 
fra Hjørring til Frederikshavn! Chaussée — hæ! — som om den gamle 
Landevej ikke var god nok til de Stoddere!“

„Det ender min Salighed med, at de ruinerer Landet med deres 
Ødselhed!“
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Husholderskens runde Hønseøjne glipper interesseret fra den anden 
Side af Bordet.

„Ja, De kan selv see!“ — siger han brummende — „det staar 
skrevet her!1*

Men hun betakker sig høfligt — Middagsmaden er ved at koge over 
kan hun høre — saa hun maa skynde sig ud!

„Æh!** — vrinsker han efter hende — „saadan et Fruentimmer for- 
staar sig ikke mere paa Politik end en gammel Skildpadde — saa skrub 
da af sted, og bliv færdig!**

„Ja bi Du!“ — tænker hun — „var det ikke for Pengenes Skyld, 
blev man aldrig i saadan et Hus!“

Men naar det bliver varmere i Luften vil hun gøre ligesom sidste Som
mer, da hun laante Bagerens Vogn og, med et helt Pund Sæbe og en 
Skruppe i sin Pose, kørte af sted med Woller til Grenen, hvor han ved 
en Fiskers Hjælp blev stillet ud i Strandkanten og skrubbet! — Ja — 
Ih! — Hvor blev han skrubbet! — og det kunde nok trænges, saadan 
en Masse Fedt der løb af ham! Det lagde sig ligefrem som Olie paa 
Bølgerne! —

Hun klukker sagte, medens hun med en Hulske øser Maden op af 
Gryden.

„Dengang skulde han nok lade være med at kny eller sparke! han 
var ligesom en Vante i Ens Haand — saa hjælpeløs!** — Saa tager 
hun Fadet, hvorfra det damper sødt af trannet Fisk og Vandgrød, og 
sætter det ind paa Bordet.

„Krophoveder!** (Krophoveder var en i gamle Dage meget yndet 
Ret paa Skagen. Den bestod af Torskehoveder, fyldte med Vandgrød, 
hvori var kogt Korender, samt selve Torskeleveren. For andre Men
nesker en gyselig Spise, der havde en gennemtrængende — baade Lugt 
og Smag af Levertran.)

Der gaar et Gisp af Velbehag gennem Wollers fede Krop — og han 
er nær ved at glemme sin Vrede.

„Krophoveder! — hæ! — det er da endelig noget, som kan live lidt 
op paa Tilværelsen“; — og han brummer utaalmodigt indtil Bordet 
bliver skubbet saa tæt hen foran ham, at han kan tage fat! — Drikke
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------spise------- og sove!------- hvad havde man andet at leve for! 
tænker Woller filosofisk, da han, stoppet med Mad, er lagt hen paa sin 
Sofa, for at begynde Middagssøvnen.

„Det er nu ogsaa tre helt gode Ting! — — men hvad der skal 
sættes øverst?------hvad der skal sættes------- øverst“--------------

Endnu vimser Husjomfruen lidt rundt i Køkkenet, for at stille til
side, inden hun trækker sig tilbage til sit Kammer med Kurvestolen — 
----------og fra det lille Hus hører man nu kun Fluernes Summen bag 
de nedrullede Gardiner, og Strandings-Commissionairens regelmæssige 
Snorken, der som hule Drøn blander sig med Havets Kog i det Fjerne!
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KROEN

H
enad Aften, naar Fiskeriet er endt, samles Fiskerne efter gammel 
Skik paa Kroen, for at dele Gevinsten, og drøfte Dagens Hæn

delser, ved en Dram eller et Slag Kort,
Kvinderne ser ikke med milde Blikke til disse Sammenkomster, der 

stjæler Fortjenesten fra Hjemmene, og gør Mændene drukne.
Men har de givet ondt af sig et Aar eller to, finder de sig tilsidst 

i det, som ikke kan blive anderledes.
Spiller Manden altfor galt op, hænder det dog ikke sjældent, at en 

ferm Kælling møder frem i Kroen, for ved gode Ord eller Trusler, at 
faa Synderen halet afsted, medens der endnu er lidt af Pengene i Be
hold. Men om hun end har det store Ord i Hjemmet! Herinde for- 
maar hun ikke at trumfe sin Villie igennem.

Hun kan keppe op saa galt hun lyster — alt preller af mod den 
Styrke, som Kammeratskabet giver.

Og biir hun tilsidst gal over sine forgæves Anstrengelser, og langer 
en Kindhest ud!--------- Ja!------- hvis det er Ole Svendsen denne
Tort rammer, saa seer han blot paa hende med Værdighed — helt fra 
Træskoen og opefter!--------- „Tak!“ — siger han stolt------- „og saa
kan Du gaa!“

Fra dette Øjeblik er hun kun Luft for ham, og alle de andre gamle 
Strigler, der sidder stenalvorlige i Kreds om Bordet — og vender 
Skraaen betænksomt i Munden.

Men henne fra Krogen, hvor Ungdommen hænger over Disken, fniser 
det sagte.
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Oscar Bjørck: Fiskere i Krostuen ved Brøndums Butik



Her ligger Foretagsomheden ligesom i Luften, og inden Konen ved 
et Ord af det, føler hun et Par Arme om sig, som det ikke nytter at 
kæmpe imod — og lempeligt men sikkert bliver hun ført hen til Døren, 
og sat af udenfor i Sandet.

Her hvor Manden kan optræde som en sluttet Magt, vil han ikke 
lade sig sige.

Anderledes stiller Sagen sig, naar han som en Synder staaer ene i 
Hjemmet!

Da kan selv den stærkeste have sine svage Øjeblikke, hvor han 
lover Bod og Bedring!--------- men er et Par Dage gaaet, biir Løf
terne dog glemt, og han vandrer til Kroes som før.

Thi her er Kroen Fristedet! — den lille Tilværelses Lyspunkt! — 
som ingen Fisker i Længden lader sig berøve. Det er Klubben hvor 
han i Fred kan drøfte sine Minder — hvor han kan skumle over Byens 
Øvrighed, og disputere sig svedt over det stadigt ulmende Stridsspørgs- 
maal, hvad der er mit og dit af alle de gode Ting, som Havet høj
modigt skyller ind paa Stranden.

Her kan han faa Brug for de gamle Skipperløgne, som alle kender, 
men dog gerne gider hørt igen, naar det passende Antal Caffepunsche 
er stukket under Trøjen.

Og hænder det imellem, at Brændevinen stiger lidt for højt opover 
Øjenstenene, falder Viserne til Gengæld saa usigelig let paa Tungen, og 
han traller løs f. Ex. om „Pigen, der lod sig besnære af den slemme 
hollandske Løjtenant“.

Men du skal aldrig spørge, at jeg skal sørge om 
Utro du mig er vorden — det skal du faa at see! 
Men lystigt jeg dog drikker godt 01 og Brændevin 
min Kærlighed skal svinge til alle Piger hen!

Ja! min Kærlighed skal svi-inge til alle Piger hen! Selv de Gamle 
tripper Takten dertil, ligesaa lystigt som da de var Ungkarle, og drog
paa Langfart! —

Hurra! — St. Croix du 0! 
Hurra! — St. Thomas By! — 
Vest - in - di - en! —
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I denne tunge Kroluft, der er tyk af Tobaksos og Brændevin, lader 
man villigt de Markstykker springe, som burde have været anvendt til 
Buxer og Træsko til Ungerne; thi her faar man den Valuta for sine 
Penge, som man skønner paa, og som er Trøsten for Dagens strenge 
Arbejde!---------------------------------------------------------------------
Om Slagsmaal og Voldsomheder høres kun sjeldent.

Bliver en Mand saa drukken at han maa smides ud — kan han 
maaske nok — som Ole Svendsen — finde paa at protestere, ved at 
kaste sig plat ned over Gulv og Skraaspyt, saa de andre maa hale 
ham afsted ved Benene. Videre gaar Optøjerne ikke.

Det er kun Svenskerne, der ikke kan dy sig for at slaa for Panden, 
og stikke med Knive!----------Skagboerne selv er ikke kivelystne!

Allerede tidligt paa Aftenen plejer de at bryde op fra Herligheden, 
for skikkeligt og fredsommeligt at bære deres Rus hjem, til hver sin 
Dyne eller Slagbænk.

Søvnens Timer maa passes, om man skal kunne holde ud til Ar
bejdet i Længden.

I den mørke Aften vandrer endnu en Efternøler over Klitterne. Det 
er Jes Chræsten! Han er altid den sidste paafærde; skønt han hjemme 
har en „ung og skøn“ Kone.

Lystigt traller han hen for sig, for at holde Spøgelserne fra Livet, 
for Commers holder slige Karle ikke af.

Men Visestumperne løber løbsk i hans omtaagede Hjerne, saa det 
er rent umuligt at finde rede paa, om det var:

Søren der fik sig en Kindhest 
dide - lum - da - i!

Eller om det var ham den anden------Kaptajnen, som-----------
og dide - lum - dide - lum - da-----------ih!

Trods Forvirringen i Hovedet finder Benene dog deres sikkre Vej 
------ over hver lille sandet Tue — ned til Hyttens Dør.
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Og see, hvor lindt han kan lette paa Klinken den Rad! og som vel
dresseret Ægtemand smide Fedtstøvlerne fra sig i Bryggerset, for ikke 
at vække Familien, der er gaaet til Ro.

Paa Uldsokker lister han ind i Stuen, hvor der lugter hjemlig — godt 
af Spegemakrel, og 
Os fra Tranlampen.

Ja — vist er her 
gævt at være! — naar 
man først har været 
til Kroes! — tænker 
han, og skæver hen 
til den store Alkove
seng, hvor Konen lig
ger med den Mindste 
i Armen, og to større 
stoppet ned ved Ben
enden.

Nu gælder det bare 
at kravle over uden
at Vække dem. Silhouet af en gammel Skagbo-Familie

I gamle Dage gik
det saa glat med at komme under Dynen, for da var Yderpladsen 
hans; men nu da Børnene skal skyttes med Renlighed ud af Sengen, 
har han maattet afgive den til Konen.

Det er ikke for det!------Vægkrogen derinde er lun og god nok,
havde man blot ikke det Bras med Skraaen, som der skal sigtes saa 
fint med, for ikke at ramme de Smaa i Ansigtet.

Med et velbehageligt Suk glider han ind til de andres Varme — og 
tænker — medens Øjnene glipper, — paa en snedig Tingest, som han 
saa sidste Efteraar, da han sejlede med Fisk til Landsognet.

Det var et Slags Fletværk af Halmsimer, som var slaaet fast til 
Sengevæggen hos Ole Bødker — ham der laa tilsengs med Brystsygen, 
og var saa slem til at hoste og spytte.

Ja! — om man kunde faa lavet sig saadan En! —
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See, den skulde nok være Ka’l for at holde fast paa, hvad man 
sendte ind mod den. Tanken er saa lystelig — at det kunde være 
Umagen værd, at more sig lidt med den! — — — men inden den 
endnu var tænkt helt tilende, sover Jes Chræsten alligevel fast og 
trygt.-------------------------------------------------------------------------

Fast og trygt som hele den lille By.
Under Fyrets spejdende Øje.

Og over alle disse enfoldige Sjæle — drukne som ædru — synger 
Havet sin stærke Sang!

Brusende —------og evindelig!-------
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DRACHMANN OG SKREDSVIG FØRSTE GANG 
PAA SKAGEN

D
a Drachmann i Begyndelsen af 70erne for første Gang kom op til 
Skagen, laa den endnu hen som en lille Verden for sig — ube

rørt af den store — hvorfra den var afsondret ved besværlige Forbin
delser, baade tillands og tilvands.

En Del andre Kunstnere havde vel nok været der tidligere — som 
Rørbye, der malede sit bekendte Billede „Fiskere ved Stranden i 
optrækkende Uvejr“ (nu paa Glyptoteket) og et andet med Fiskere, 
der en Søndag ligger og driver i Klitten (Galleriet). Senere malede 
Exner paa et kort Besøg en Studie af Lars Gaihede — og Neumann 
udstillede i 1870 „Fiskere, der trækker Vaad paa Skagens Nordstrand“ 
— et Billede, som ved sin Fremkomst gjorde megen — man kan maaske 
tilføje — ubegribelig megen Lykke.

Disse Kunstnere var dog kun som Trækfugle, der for et Øjeblik 
slaaer sig ned — snapper lidt — og flyver videre.

Først i 1872, da Drachmann kom derop, blev Skagens Fremtid skabt.
Han var Opdageren, der planter sin Fane — han var Elskeren, der 

sang den Tilbedtes Pris — Digteren, der ikke alene begejstredes 
over Naturens Storhed — men tilegnede sig den, og gjorde den til sin! 
„Fra Sandets Regioner“ — „Store Olsen, der — led ved Civilisationens 
Udslag — drager til Skagen og bliver Fisker“ var Resultatet af dette hans 
første Besøg.------------------------------------------------------------------

Gamle Fru Brøndum mindes endnu tydeligt de to høje smukke Her
rer, Drachmann og Thaulow — der en skønne Dag kom spadserende 
og forlangte Logis og Mad.

Værten, en lille venlig Mand i blankslidt Frakke — plirede mod 
Lyset, som om han var nærsynet, og saae lidt betænkelig ud.

2 17



C. Neumann: Fiskere der trække Vaad paa Skagens Nordstrand

„Ja! — et Kammer kunde De maaske nok faa, om De vilde tage 
tiltakke!“ sagde han; „men—ne — her paa dette afsides Sted, hvor 
der kun kom Slagter en Gang om Ugen, var det ikke saa let paa en 
Studs at skaffe Herskabsmad!“ Jamen Fisk da! — Fisk maatte de vel 
ha’e? Værten lo. „Fisk var saa simpel en Spise!“ mente han, „men 
hvis Herrerne kunde lide det — saa!--------- tykke Flyndere kunde
man jo altid faa!“

Værst var det dog med Vinen! — „for den var saa at sige druknet 
i Kælderen, som stod under Vand.“

„Nej Død og Pine!“ nu blev Drachmann ivrig. Vin maatte der for 
enhver Pris skaffes! — at Værelserne var smaa og Sengene for korte, 
det fik være hvad det vilde — man var ung og smidig! — Men uden 
Vin kunde det Hele ikke gaa.------Og Vinen kom! Ved Hjælp af et
Par Planker vadede Drachmann selv ned i Dybet og kom henrykt til-
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bage med Flaskerne under Armen. Fin gammel Strandingsvin, hvori 
han for første Gang tømte Bægeret til Skagens Pris.-----------------

Besøget blev dog ikke af lang Varighed! — Livet kaldte saa mange
steds hen.

Men Drachmann glemte ikke Skagen, og hans Begejstring kaldte 
andre til.

Kunstnerne spidsede Øren! — Her var nyt Land — ny oprindelige 
Mennesker — Huse saa gammeldags indrettede, og med saa morsomme 
Interieurer, som man ellers aldrig fandt dem mere!---------------------
Den første, som fulgte i Drachmanns Kjølvand var Marinemaleren Carl 
Locher, der boede ude hos Fyrmesteren paa Grenen.

Næste Aar kom Karl Madsen og Skredsvig.
De var bleven enige om en Norgesrejse, men vilde først tilbringe 

en lille Tid hos Madsens Onkel Torsøe i Frederikshavn, og derfra gøre 
en Sviptur med Dagvogn til Skagen.

Og det ukendte Land skuffede dem ikke!
Herligst af alt — fortæller Skredsvig, var Heden med sine Tørve

stakke, og de toppede Konturer af Vestkystens Klitter i det Fjerne.
Mindre herlig var den ejendommelige Lugt, der ligesom hang i 

Luften overalt imellem Hytterne, hvor Kartoflerne skød frem mellem 
Fiskeaffaldet i den magre, sandede Jord.

I 8 Dage boede de paa Kroen hos gamle Brøndum, og „tog tiltakke 
med, hvad der kunde bydes“.

Skredsvigs Soveværelse var et Slags Skibsruf, som var klinet op til 
Huset, og med Dør ind til Dagligstuen eller Spisestuen — hvad man 
nu foretrak at benævne dette lille Kammer, hvis blomstrede Tapeter 
var prydet med Litografier forestillende „Gluck i Trianon“.

Gulvet var sandstrøet, men brillant til sit Brug. I disse kolde Maj
dage var der nemlig intet bedre Middel til at give Varme i Kroppen 
end at „glide paa Is“ henover Brædderne.

Ofte blev Døren til Køkkenet aabnet paa Klem — og Værtens Dat
ter, den lille Anna, stod nysgærrigt og kiggede gennem Sprækken ind 
paa de To, der tumlede rundt.
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Chr. Skredsvig: Skagensfisker (fra 70erne)

Det var en Begivenhed i det ensformige Liv. Rigtignok kom her 
undertiden svenske Kaptajner, der lavede Slagsmaal og Halløj, og maatte 
smides ud; — men disse to Fremmede var alligevel morsommere at 
see paa.

Saa var der tilmed det, at Fiskerne paastod „de var gale“!
Paa anden Maade kunde man ikke forklare sig, hvorfor de — bedst 

som de stod og malede derude paa Heden, gav sig til at fare rundt 
som Vilde, og slaas. — — — — —------------------------------------

Da de humplende og skumplende kørte tilbage til Frederikshavn 
med den tunge Dagvogn, blæste det saa koldt, at de maatte krybe ned 
i Bunden af Vognen og spænde det store Læder over! men derfor 
tabte de ikke Humøret.

Hele den lange Vej laa Madsen nede i Dybet og sang Folkeviser.
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BERTHEL

N
aar Tørfisken og Fjerdingerne med de spegede Kuller og Flyndere 
om Efteraaret skulde sejles ned langs Kysten til Asaa, Sæby, ja 

lige ind til Aalborg, for at sælges eller byttes med Kartofler og Tørv, 
var det en herlig Tid for unge Niels Berthel!

Næsten hvert Sted han kom hen, havde han sig en Kjæreste, hvor 
han kunde ha’e Tilhold og Plaseer, medens den Gamle laa ude paa 
Jagten og handlede og snød.

I Sæby var det en Enke! fed og fin------og med en Beværtning,
hvor der trakteredes med Ting, som man aldrig hverken saa eller 
smagte paa Skagen. Rigtignok var Enken lidt tilaars, saa for den Sags 
Skyld var hun i Aalborg vel nok bedre. Det var nu ogsaa et rent 
Livstykke af en Kone, med Haar, der skinnede rødt som en ny To
skilling !

Kristine hed hun! og det var et skønt Navn, naar det blev udtalt 
paa den rette Maade, saa det ligesom løb op i Næsen.

Hun kunde lave Kaffe saa det susede for Ørene, og danse Reel 
ligesaa vims som en Flue. Det var kun det at sige, at hun var gift 
med en skrutrygget Uhrmager; men da Uhrmagere nu engang skal 
være skrutryggede, havde hun vel ikke tænkt saa nøje over det, da 
hun tog ham. Og han var saamæn heller Ingen ivejen! havde aldrig 
det mindste og skulde ha’e sagt, naar Konen gik ud med Berthel.

For Kristine var ikke som Konen i Sæby, der stoppede En med 
Mad og gav Penge til paa Kjøbet; hun vilde selv trakteres og mores! 
Og det var Aalborg en svær By til! især om Foraaret ved det tre 
Dages Pintsemarked, hvor det gik saa krast til med vaade Varer og 
alskens Forlystelser, at man tilsidst knap vidste Besked med, om det 
ikke var Støvlerne der skulde op, og Ho’edet ned, naar man gik.
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Ja sikken et Leven der!------------------------
Men naar Niels Berthel rigtig huskede efter, saa var Marie i Land

sognet dog alligevel den bedste af alle Kæresterne.
Man kunde ligefrem faa saadan sød Smag i Munden ved at tænke 

paa hende! Saa lille og rund hun var!---------og kun toogtyve Aar,
ligesom Niels Berthel selv!

Dertil kom ogsaa, at hun ikke var saa ligetil at faa fat paa. Det 
gjorde det Hele ligesom meget bedre!

For i Aalbæk, hvor der ingen Havn var at løbe Skuden ind i, 
maatte man ligge for Anker og pjaske, til Fisken var afsat og Kartof
lerne ombord.

Og Faderen kunde ikke lide, at Berthel tog Landlov om Natten; det 
kostede Skillinger, og dem skulde der spares paa!

Han var saa rent for gammel til at huske, at Logis kan faaes uden 
Penge------og endda Tak til!

Men sidste Aar havde Niels Berthel narret ham godt! Da den 
Gamle var gaaet tilkøjs, krøb Berthel op paa Dækket og halede hver 
Stump Tøj af sig, saa firede han sig forsigtigt ned------og med Klæ
derne i en Bylt paa Nakken svømmede og vadede han iland!

Godt var det, at Mørket var saa tæt, saa Ingen kunde see, hvor
dan han løb afsted over Stranden som et andet Spøgelse, og hen til 
Maries Vindue, hvor han pikkede saa sagte paa, at hun kunde forstaa, 
det var ham.

Alligevel var hun ved at faa en Forskrækkelse.--------- Ih! men
Berthel dog, hvordan er 'et Du---------------------

Kvindfolk er jo nu engang saadan, at de skal have Snak og For
klaringer enten der er Tid til det eller ej!

Men Berthel fik hurtigt tysset paa hende og krøb ind ad Vinduet 
med sin Bylt.

Og det var paa høje Tid! for Hu--------- saa koldt var det, at
Tænderne gungrede i Munden, og Krampen havde fat i Fødderne.

Men Sengen var varm og Pigebarnet skønt i alle Maader, og mun
tert som et Kid. — De maatte bare være forsigtige, for ikke at vække 
Forældrene, som sov i Kamret ved Siden af.
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„Du skal passe at vaagne, Berthel! saa Du kan være afvejen inden 
de kommer op!“ hviskede hun. Ja! Berthel lovede alt! — hun kunde 
saamæn have forlangt noget nær, hvad det skulde være, saa havde 
han dog sagt Ja og Amen!

Men hvordan det nu gik eller ikke, saa sov de begge to over sig, 
til Moren kom ind og fandt Drengen i Sengen hos Marie, og hans 
Bylt med de vaade Klæder flydende om paa Gulvet.

Saadan Opstandelse der blev------og Lamenteren! Berthel maatte
bagefter grine, naar han tænkte paa Morens forfærdede Ansigt!

Men hun kom dog snart til Begribelse og forstod, at naar man er 
rigtig Kæreste, saa har man ogsaa sine Rettigheder.

Saa blev der lavet Kaffe! — Berthels Klæder kom til Tørre paa 
Ovnen------og Presenterne, som laa indeni Bylten i et Voxdug, blev
bredt ud over Dynen, at de kunde blive seet og følt paa.

Aldrig med en Tanke huskede Berthel paa den Gamle, som gik 
derude paa Skibet og vred sine Hænder af Sorg over Sønnen------
„den bitte — bitte Berthel! der maatte være falden i Vandet og druknet!“

Det var sidste Gang i sit Liv, at Berthel fik Hug af den Gamle! 
men det blæste han paa. Pigen var rigelig den bankede Trøje værd, 
og mere til!

Det lærte ham kun, at naar han denne Gang havde baaret sig ad 
som en Tosse, saa maatte han næste Gang passe bedre paa, og være 
tilbage i sin Køje, inden Faren krøb ud af sin.

Ja, som det var skønt med de Pigebørn! og den Forskel, der var 
paa saadan et lille Lam, der ikke var ældre end En selv — og saa 
Enker og Koner! Det skulde være evig vist!------Marie var da og
saa det „fineste Porcellain“, han nogensinde havde holdt i sine Arme!

Men da der ud paa Vinteren kom Brev til Skagen — forseglet med 
fire Oblater — og med Underretning til----------Velbyrdig Fisker
Niels Berthel Nielsen! — at nu var det Tid at tænke paa Bryllup, da 
Marie var „godt paa Veje“ — — ja, saa kom Berthel efter megen 
Grublen i Tanker om, at det dog havde været bedst, om han havde
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holdt sig til Kæresten i Aalborg. — Hun havde dog altid den Skrut
ryggede at falde tilbage paa.

Smaapigerne var som de skøre, fine Kopper, der helst maa blive 
staaende til Stads paa Dragkisten.

Men Bryllup maatte der til — det var ikke til at komme udenom, 
hverken med Godt eller Ondt!

Aar efter — da den Gamle var død — og Liibeckerjagten hugget 
op i Pindebrænde, sad Berthel med Huset fuldt af Rollinger, som der 
skulde arbejdes surt for at skaffe Føde og Klæder til. Det var Slid 
og Drik! — og Drik og Slid igen. Men ved Foraars- og Efteraarstide, 
naar han stod paa Stranden og saa de andre Fiskere drage ad Aal- 
bæk og Sæby til — ja, helt ned til Aalborg, kunde Vandet komme 
ham i Øjnene.

For Aalborg var en svær By til Plaseer! Her gik man og blev 
gammel og stiv, og groede fast ligesom Mosset paa en Sten. Havde 
Liibeckerjagten endda været — saa raadden og sprukken den var — 
saa kunde man dog stundom være sejlet væk fra det Hele!
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ANCHERS ANKOMST TIL SKAGEN

D
en 13, Juli 1874 rullede den gamle Postvogn gennem Frederiks
havns Gader, medens en rød Postillon truttede i Hornet og satte 

Kursen mod Nord. — Paa Vognen sad en ung Mand — umaadelig høj 
og bleg — og ligesaa umaadelig langhaaret.

Hans Oppakning bestod kun af en gammel Læderkuffert og en Maler
kasse, der blev meget omhyggeligt behandlet, og ofte tilset med for
elskede Blikke.

Den unge Mand spejdede ivrigt omkring sig for at opdage noget 
mærkeligt — foreløbigt var det dog kun smaa Huse — og større Huse 
— saa smaa Huse igen og en enlig Herregaard.

Efter et Par Timers Kørsel naaede de omsider Aalbæk, der ligger 
midtvejs mellem Skagen og Frederikshavn.

Her var Bedested — og den unge Maler fik Øje paa det første 
Glimt fra Skagen — en Fisker med stort Skæg og bredt, gemytligt 
Ansigt.

Hans Tanker vandrede strax til Tegnebogen for at faa fæstnet dette 
Vidunderlige, men Tiden blev kun til et Par muntre Ord og en Snaps, 
saa skulde Vognen videre.

Paa Bukken sad en ny højrød Kusk — den sejgeste af alle Jyder 
— med himmelblaa Bukser, og truttede til Afgang.

Vejen løb endnu et Stykke mellem Mark og Lyng — saa drejede 
Vognen af, og det gik ud ad Stranden til, i Havstokken.

Fod for Fod asede Hestene afsted — Vejen var næsten ufremkom
melig her — og de stakkels Bæster sled haardt i det for at hale Vog
nen gennem det tunge Ælte.

Ja, var Sandet en Dag blødt efter Regnen, eller Havet havde dynget
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det op i „Poller“, kunde det godt hænde, at Vognen skar saa dybt 
med de ydre Hjul, at Passagererne blev heldt ud i Vandet.

Saa blev der en Skrigen og Hujen. Passagererne skældte paa Kusken, 
Kusken igen paa Vejen og Bæsterne, og Kufferterne maatte frem for 
at man i Ly af en Klit kunde trække i tørre Klæder, og med en lille 
Dram styrke sig mod Kulden.

Michael Ancher slap dog bedre igennem. Ofte sprang han af, og 
gik ved Siden af Vognen for at støtte, hvis den hældede, eller skubbe 
til, naar Hestene havde altfor svært ved at trække igennem, og efter 
6 Timers Kørsel naaede de paa denne Maade Skagen.---------

I det yderste Vesterby — ikke langt fra den gamle Kirke — laa 
dengang Posthuset — en lavloftet, almindelig Bondelænge.

Her steg han af og begav sig paa Vandring gennem Byen.
Solen bagte — og Vejen forekom ham uendelig. Det var Sand og 

atter Sand, en hel Ørkenvandring. Flere Gange spurgte han sig for, 
om Gæstgivergaarden dog ikke snart var naaet — men Fiskerne rystede 
paa Hovedet. Det var bestandig et Stykke frem.

Foran ham var en ung Pige løbet afsted for at melde paa Kroen, 
at en Maler var kommen til Byen. „Hun havde selv seet ham! høj — 
bleg — med Løvemanke; forfærdelig interessant!“ Han maatte snart 
kunne være her!

Og et Øjeblik efter stod han ogsaa foran Laagen — træt og udaset 
— og med Malerkassen paa Ryggen.

Vinteren forud var den gamle Kro brændt, og medens en ny blev 
bygget — finere og mere tidssvarende, var Familien, med Krohold og 
hele Menagen, flyttet over i den saakaldte „gamle Have“ — en lang, 
lav Rønne, i Ly af Piletræer — som Brøndums havde arvet efter 
Bedstefaderen.

I den østre Ende var Butik og Krostue for Fiskerne — til den an
den Side en Skænkestue for fine Folk — og midt imellem Familiens 
Lejlighed, og fire ganske smaa Gæsteværelser, hvoraf de to til Nød 
kunde rumme to Senge hver, en Stol og en Servante.

Paaklædningen maatte helst foretages i Sengen, ialtfald kunde kun 
En ad Gangen faa Plads paa Gulvet; og dog lød disse to Kamre det
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flotte Navn af Dobbeltværelser, og blev uden smaalige Hensyn til, om 
Beboerne kendte hinanden eller ej, benyttede som saadanne.

Ancher lejede strax det ene af disse Kamre til sig og Karl Madsen, 
der skulde komme lidt senere fra Frederikshavn.

Det gajnle Havehus. Anchers første Bolig paa Skagen

To Kroner pr. Dag — for Kost, Logis og Lys; det passede nogen
lunde til den stadige Ebbe i hans Pung. Han fandt det henrivende og 
var himmelglad.

Nu kom tilmed Værtens næstældste Datter — en alvorlig Pige med 
et nonneagtigt Ydre — og satte Maden paa Bordet. „Stegte Duer! de 
lugtede vidunderligt!“ Uden at betænke sig fortærede han tre! saa 
den Dag spandt Værten ikke Guld paa den ny Pensionair.

Om Eftermiddagen var han ude at recognosere.
Det første Indtryk var lidt af en Skuffelse. Forventningerne havde 

været saa højspændte, at Virkeligheden med al sin Enkelthed ikke 
rigtigt vilde passe ind.

Det varede dog ikke mange Dage, inden Naturens Storhed betog 
ham stærkt, og Motivernes Mangfoldighed begyndte at aabenbare sig. 
— Hjemmenes smaa intime Interieurer — og Befolkningens naive Ori
ginalitet, saavel i Væsen som i Udseende.

Mændene gik alle dengang i hvide — eller rettere gullige „Under- 
buxer“ — og barfodede eller med „Støthoser“ paa.
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Michael Ancher: Ung Pige

Kvinderne med Tørklæ
der om Hovedet og Bom
uldskjoler — sædvanligt blaa 
— med lyse Forklæder over. 
Det saa lovende ud for en 
Maler, og gamle Brøndum 
var villig til at hjælpe med 
at skaffe Model.

Dette var dog lettere sagt 
end gjort! Mændene vilde 
ikke lade sig male og blev 
fornærmede, naar man nede 
ved Stranden forsøgte at 
tegne en Skizze af dem.

„Ku’ de ikke faa Lov 
at staa i Fred paa deres 
egen Strand, uden at der 
skulde laves „Mærker“ efter 
dem!“-------------

Den første, der gav sig, var en fordrukken Fisker — Peder Simon 
— som Brøndum en Dag kom trækkende med. — Hans Ansigt skin
nede af Velvillie ved Udsigten til at kunne tjene et Par Skilling paa denne 
nemme Maade, men aldrig saa snart var han stillet op paa Brænde
stablen, før han begyndte at klage over en gruelig Tørst, og blev for
nærmet, da man anviste ham Pumpen til at slukke den ved.

Ancher forstod den halvkvædede Vise, og lod en Tiøre blinke frem.
„Til 01!“ sagde han — „men kom nu strax tilbage!“
„Javel!“ Manden skrævede afsted — grinende for sig selv. „Gi’e 

Penge for 01, naar man kunde faa Brændevin, saa tosset var man dog 
ikke paa Skagen!“

Et Par Minutter efter var han der igen, endnu mere dinglende end 
før — men blev dog med Forsigtighed transporteret op paa sin Brænde
stabel. Nu skulde Arbejdet for Alvor begynde. Modellens Konturer var 
jo nok lidt bølgende — men det gik dog!
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Da lød der pludselig et 
Brag! — og med en bag
lænds Koldbøtte forsvandt 
Peder Simon i Sandet.

Den næste Model var 
Lars Gaihede!

Kæmpen Lars! med den 
lille bitte Kone, Maren Sofi 
— eller „Stifi“ som hun 
kaldtes.

Lars’ store Taa var mæg
tig, som en almindelig knyt
tet Næve! og hvor han kun
de le med hele sit skikke
lige Ansigt og med Lethed 
vise sine Tænder; for han 
havde kun een — og den 
var sort!

Helt ude ved Fyrbakken . , , . . T ,
Michael Ancher: Lars Gaihede

ejede han en lille Brædde- 
hytte, der var saa utæt, at naar Kammeraterne om Natten skulde kalde 
til Strand, behøvede de blot at lette lidt paa Fjælene ved Udskuddet 
og række Haanden ind for at trække ham i Stortaaen.

I Lars’ Stue holdt ogsaa Hønen tilhuse — den vilde kun lægge sine 
Æg i et Hjørne af Dynen.

Om Dagen sad den over Bilæggerovnen paa en Stang, der blev brugt 
til Tørring af Tøj.

Naar Maden da stod til Varme paa Ovnen, lod Hønen ofte lidt 
Krydderi falde ned i Gryden; men den Høne var ellers saa flink, saa 
man tog det ene med det andet.

Naa! Lars blev altsaa Model! — Bisp burde han have været, syntes 
Ancher, for en saadan lignede han grangiveligt, naar han kom i Stadsen. 
Og nu blev der arbejdet! — Madsen var en dygtig Tegner og havde 
ofte en smuk Farve. Heldigvis skrev han dog endnu bedre, men i ad-
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Karl Madsen: Ung Pige

skillige Aar kæmpede Ma
leren og Kunstkritikeren i 
ham om Herredømmet.

Omgangen med Madsen 
var interessant og meget 
lærerig for Ancher — vel 
var han selv et klart Hoved; 
men han skulde have Tid — 
tog lidt tungt paa Tingene.

Madsen var derimod som 
et Lyn; hans Ord var ram
mende og vittige; og han 
havde en utrolig Dygtighed 
i at sable ned blandt Auto
riteterne og de Gamle. Da 
der i et Par Dage var ar
bejdet paa Lars, følte de 
unge Malere sig paa engang 
saa mærkeligt tilpas; de led 

af en utaalelig Kløe over hele Kroppen, og kunde ikke sove om Natten.
Ancher blev ængstelig og vilde til Doctor, „det var Excem“, mente 

han, „af den skarpe Søluft! saadant Tøjeri maatte tages itide!“ men 
Madsen raadede til et se Tiden lidt nærmere an.

Om Aftenen, da de sad hver i sin Seng, opdagede de da ogsaa til 
deres Forfærdelse nogle smaa graa Dyr, som uden større Hast spad
serede Tur paa Skjorterne.

Hu! hvor det gøs!
Nu blev der en Jagen og en Undersøgen. Skjorterne maatte hen 

ved Lyset — for at Troldtøjet ikke skulde undslippe; skønt Dyrene 
ikke skyndte sig, gjaldt det dog om at være snar og faa alting med!

Ancher fortryder endnu, at han ikke fik malet Madsen, som han 
sad der paa Sengen.

En vældig Jæger i Adams Kostume! —----------------------------
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Michael Ancher: Vaaddragere

Dette lille Uheld forhindrede dog ikke, at de snart kom i nærmere 
Berøring med Fiskerne.

Traktementet var ikke overdaadigt i hin Tid, hverken ved Gilderne 
— eller naar man samledes om Aftenen til en Passiar paa Kroen.

Kaffe eller Punsh af den simpleste Rom, og med et Stykke speget 
Makrel eller fedt Flæsk til; det var Herreretter, som enhver kunde 
være tjent med.

Og disse gamle Skagboer, der var enfoldige og naive som Børn, 
kunde nok lide at faa ny Tilhørere til de Historier, som de nu selv 
kendte ud og ind: — om den Tid, da de var til Orlogs, og kom paa 
Togter til fjerne Lande — om Fiskeriet heroppe og om Strandingerne. 
Ja! Strandingerne de var nu alligevel det højtideligste af det Hele!

Hver vidste paa det nøjeste, hvor mange den eller den havde red
det. Der skulde ingen komme ustraffet og lægge til eller tage fra.

Men hvor kunde ikke Fantasien gro, naar de begyndte at snakke 
om alle de herlige Ting, der drev ind ved saadanne Lejligheder.

31



Romfade! — med fine Varer! ja dem havde Øvrigheden nu ogsaa 
et svært godt Øje til — Smørfjerdinger, som man undertiden kunde 
være saa heldig at stikke tomme, inden „Polletiet“ kom derud og 
snappede dem------------- og Sække fulde af Kaffe, som man kunde
køre paa Landet med, i hele Vognladninger, og bytte bort med Korn 
og Kartofler, og det som bedre var — „Flæsk og Kød min Far! — 
det er Sager, man ikke ser til Hverdags!“

Naar Vejret var haardt og Stormen skreg om Huset, kom Talen 
ofte hen paa Gengangerne — Søfolk, der „gik igen“ og rumsterede 
paa Lofter eller i Udhusene hos dem, der havde noget liggende fra 
det strandede Skib.

„Livagtigt observeret dem paa Landjorden — havde man vel ikke 
saadan!“ for de viste sig kun ved Nattetide. — Men nede paa Bunden 
af Vandet, der stod de ret op og ned, og skvalpede, saa det var fælt 
at se. Naar saa Vinden bar paa fra deres Kant, var det at Uroen 
kom over dem, saa de maatte ind og lede efter deres Kram.

En af de gamle Fiskeres Øjne bliver runde som Skillinger, da han 
fortæller, at henne ved „deres“ — der skramler og ramler det med 
Østenstorm, saa det ikke er til at tage Fejl af, hvem der huserer.

„Og da En aldrig ved, om de er tilsinds at gøre Fortræd---------
saa----------“

„Saa skal Du nok vide at holde Dig derfra naar Mørket falder paa!“ 
griner det fra de Unges Krog; de er saa respektløse nu om Tider.

Men de Gamle holder sammen! De ved hvad de ved--------- og
lidt mer end en Spyttegøg har seet i sine Dage!------for vel er de
Døde Søfolk ligesom En selv, og burde have Begribelse af, at en fat
tig Fisker nok kan nytte de Smuler, som de Andre ikke længer har 
Brug for.--------- men!----------- det er jo ikke godt at vide, hvad
man kan komme i Tanker om i det andet Liv!--------- Troligt er det
ogsaa, at de kan blive krakilske af at staa dernede, uden en Tomme 
kristen Jord over sig! See Ole Søren fik de da trukken ud til sig 
forgangen Vinter, uden at der blev saa meget som en Vante iland 
efter ham!------saa for den Sags Skyld ku’ de vel nok være værd
at gaa afvejen for — de Fyre!“
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Thorvald Niss: Fiskeren og Genfærdet

Lidt senere hen paa Sommeren kom den bekendte svenske Marine- 
og Landskabsmaler Gegerfeldt fra Paris.

Han havde udstillet paa Salonen og solgte Billeder til den store 
parisiske Kunsthandler Goupil, hvad der imponerede de Unge mæg
tigt. Desuden kendte han Muncaczy og havde af ham lært Maler
kunstens nyeste Teknik, der bestod i at oversmøre sit Lærred med 
Asphalt — og male deri.

Det brød Farven, og gav en smuk „dyb“ Harmoni.
Ancher og Karl Madsen greb begærligt denne nye Opfindelse og 

fandt den herlig.
Man smurte og man malede! — Asphalt var Sommerens Løsen, 

indtil det en skønne Dag opdagedes, at den havde en lille Bagside, 
som i den første Begejstring var overset! — Billederne blev brune og 
tabte i Friskhed!---------

Gegerfeldt var gemytlig og elskværdig, og fortalte mange Historier 
fra sit Kunstnerliv i Düsseldorf og Paris.
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I Düsseldorf studerede dengang en Del Nordmænd og Svenske, 
deriblandt den meget bekendte Ludvig Munthe.

Skulde de nu soide dernede, malede Munthe hurtigt en lille „Bid“ 
og solgte den for billig Pris til en Kunsthandler; eller ogsaa maatte 
Gegerfeldt male „Bidden“, men han fik knap saa meget for den.

I det hele taget kom Gegerfeldt som et Bud fra den store Verden! 
og de unge Malere indsugede med hver Pore al den Kundskab derom, 
som han kunde give.

De store Navne fra Paris drøftedes atter og atter — man dispu
terede — soldede maaske lidt om Aftenen; men det gik aldrig ud 
over Fliden. Gegerfeldt malede sædvanligt et eller to Billeder fra 
Stranden om Dagen.

Senere kom Robert Bojesen til. Han havde ikke haft saa munter 
en Skæbne. Var Familiefader og førte en haard Kamp for Tilværelsen 
og det daglige Brød. Der maatte spares paa alle Maader; men da 
han gerne vilde sidde sammen med de andre Kunstnere ved et Bæger 
om Aftenen, fik han den gamle Brøndum, som havde et mildt Hjerte 
overfor Kunstnere og Ungdom, til at lade Aften-Toddyen glide ind som 
Led i den øvrige Forplejning, for de to Kroners Pensionspris.

P. S. Krøyer: Carl Locher

Bojesen malede nogle friske 
Ting fra Stranden heroppe.

Den ældre Slægt husker sik
kert ogsaa endnu hans Billeder af 
Christian den Anden og Sigbrit, 
samt Marsk Stigs Døttre.

Det var ikke betydelig eller 
fuldkommen Kunst, men der var 
noget smukt i de kølige Farvetoner.

Bojesen døde ikke længe efter.
Om Efteraaret flyttede den unge 

Marinemaler Carl Locher ind fra Fy
ret, hvor han havde boet om Som
meren og malet et stort Billede „En 
Baad, der sejler i lettende Taage“.
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ANNA.

V
ærtens yngste Datter Anna gik til Præsten denne Sommer, og 
skulde konfirmeres om Efteraaret. — Hun saa fin og sjælden ud 
med sine skælmske Øjne, og smalle distinguerede Ansigt.

Egentlig var hun kommen lidt for tidligt til Verden, og det var Dig
teren H. C. Andersens Skyld.

Han kom til Skagen den 18. August 1859, og Fru Brøndum, der 
gerne vilde gøre det saa godt som muligt for den sjældne og berømte 
Gjæst, sendte Pigen afsted til Grenen, hvor Fiskerne drog Vaad, for at 
skaffe de tykkeste Flyndere der kunde opdrives.

Pigen løb afsted, men Vejen var lang, og Passiaren derude tog ogsaa 
sin Tid.

Imedens blev H. C. Andersen utaalmodig, og da dette ikke hurtigt 
bragte Maden paa Bordet, tog han fornærmet sit Tøj og gik.

Fru Brøndum, som havde haft travlt med at bage de dejligste Vand
bakkelser, tog sig denne Ydmygelse saa nær, at hun blev syg, og maatte 
gaa til Sengs------------------------------------og lille Anna arriverede!
Imidlertid havde H. C. Andersen faaet Tid til at fortryde sin Heftighed, 
og kom tilbage — venlig, som om intet var hændet, og spiste sine 
Rødspætter og Vandbakkelser.

Men Uheldet var allerede sket. — Fru Brøndum laa derinde med 
den lille Pige i sine Arme.

Dog gik det godt endda! Barnet var flinkt og velskabt — og Fru 
Brøndum havde den sikkre Tro, at Anna maatte blive noget „stort“ 
siden hun var kommen til Verden paa denne Maade. —

Da hun voksede til kom hun i Syskole, og rigtig Skole; men elskede 
mest af alt at sidde og tegne, og kolorere sine Billeder med en lille 
Farvelade.

3* 35



Michael Ancher: Anna Brøndum

Nu var hun 15 Aar — 
en Dag voksen — en an
den Dag Barn, der styr
tede afsted i halvlang 
Kjole, i Leg med Brød
rene.

Dagen efter Anchers 
Ankomst mødte hun frem 
ved Frokostbordet—med 
Mamelukker, og Haaret i 
Næt! — Hun bar Kaffen 
ind og skulde servere!

Eller var hun blot nys
gerrig efter at kigge paa 
den Ny — — og hans 
Billeder?

Ancher var paa sin 
Side langtfra ufølsom for 
at blive opvartet af denne 

lille nydelige Pige, som var skælmsk og rask til at svare; men tillige 
sky som et Raadyr. De blev hurtigt gode Venner, men ofte, naar 
Passiaren gik allerbedst, kunde hun pludselig forsvinde, og var ikke til 
at finde igen. — En Evne hun senere udviklede til Virtuositet.

Hun var stærkt interesseret i Kunst og ivrig efter at se Billeder. 
Søstrene fortalte at hun selv havde Anlæg for Tegning, og fremviste 
med Stolthed en Copi, hun for et Aarstid siden havde lavet efter et 
Rullegardins-Billede. Det forestillede en Mand, som sad ved sin Elskedes 
Side i en Baad og spillede paa Guitar. Manden saa rigtig nok fæl ud i 
Gengivelsen, skønt dette vistnok ikke var Meningen — men Damens Pel- 
lerine var til Gengæld malet med den inderligste Omhu og Nøjagtighed.

Søstrene fandt Billedet fortrinligt — og da den lille Anna selv havde 
en uhyre Lyst til at lære, var det bleven bestemt, at hun, efter Con- 
firmationen, skulde til København og gaa paa Kyhns Tegneskole.
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Annas Rullegardins-Billede

Foreløbigt tog de unge Malere sig af hende, og førte hende lempe
ligt gennem Tegnekunstens Labyrinter.

Hun hørte interesseret paa deres Disputer, og deres Nedsablen af 
de store Navne. Kunde hun komme til det, brugte hun dem ogsaa i 
Smug som Model, og saasnart de var ude at male, listede hun sig ind 
paa deres Værelser for at studere Skizzerne, der hang rundt paa Vægge 
og Døre.

Gegerfeldt behandlede hende som Voksen, Ancher mere som den 
lille Kammerat, der altid var oplagt til Skæmt. Og dog var han den 
bedste! — Om ikke en hel Gud — saa dog næsten!
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Engang imellem, naar hun troede sig ene, sneg hun sig ud i Entreen, 
hvor der hang en vis gammel Overfrakke, som hun med Velbehag bo
rede sin fine Næse ind i. Dette var hendes Hemmelighed, som Ingen 
maatte kende. Naar Veninderne drillede hende med, at hun var for
elsket, slog hun det hen i Løjer — og forsvandt som en ung Plag, 
der ved det mindste skræmmende, lægger Ørene tilbage — og er borte.

Om Efteraaret skulde hun altsaa confirmeres! Ancher, der var den 
eneste tilbageblevne af de unge Malere, var budt med til Gildet.

Til Højbords sad Fru Brøndums Fader, Byens Patriark — „den 
gamle Møller!“

Han var Stedets indflydelsesrigeste Mand — og den der sædvanligt 
bestemte, hvem af Byens Borgere, der burde træde ind i Byraadet, og 
hvem ikke; og naar han havde sat sin Villie igennem skrev han smaa 
Vers til det nye Medlem.

I dette ærværdige Selskab holdt Ancher den første Tale i sit Liv;
— et Par generte lykønskende Ord! hvad kunde det vel blive mere. 
Det fine Spind af Tanker og Følelser, der var de to Unge imellem, 
vogtede han sig vel for at berøre, — han „ønskede kun den unge 
Frøken Anna al mulig Lykke og Fremgang, saavel i Livet — som hm!
— i Kunsten!“

O Mikkel, Mikkel! hvor skjulte Du den Ræv, der sad bag dit Øre!
Nogle Dage efter rejste Anna til København for at begynde sin 

Uddannelse hos Kyhn, medens Ancher maatte blive tilbage for at lægge 
sidste Haand paa et Billede, der havde beskæftiget ham Sommeren 
igennem.

Det forestillede nogle Fiskere siddende om et Bord i Brøndums 
Boutik. En af Mændene har taget en Krabbe ud af Netsækken, og 
holder den frem mod to unge Piger for at forskrække dem.

Alt var sat ind paa dette ene Kort, men Billedet tilfredsstillede ham 
ikke; det var blevet for brunt, som Følge af Gegerfeldts Asphalt, og 
naar han sammenlignede Resultatet af dette Aars Arbejde med hvad 
han havde udrettet det forrige, faldt det langtfra ud til Skagens- 
Arbejdets Fordel.

I de ensomme Efteraarsdage var der rigelig Lejlighed til at dyrke
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Anna Brøndums første Olie-Maleri: Ancher sidder paa Taget og maler Hav

den Kunst som Michael Ancher forstod til Fuldkommenhed — at ærgre 
sig------og fortryde.

Ærgre sig over Sommerens muntre Kammeratskab, der havde for
styrret ham med „ørkesløse Debatter“, og forhindret ham i at fordybe 
sig i Tingene. — Fortryde at han havde valgt „disse Motiver“ og „ikke 
hine“ — at han havde malt store Billeder istedetfor smaa! —

„Ak! alle disse smaa vidunderlige, intime Interieurer! hvor skønne 
— hvor herlige!“
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Hvorfor havde han dog været saa dum ikke at tage fat paa dem. 
Men jo større Fortrydelse — des stærkere Trods i den brede Born

holmerpande !
— „Han skulde nok alligevel!--------- Og da han en Oktoberdag,

i Snestorm — med Straahat og Trækstøvler, kørte den lange Vej til 
Frederikshavn — knyttede han Hænderne energisk under Læderet. —

— Ja minsandten, skulde han vise dem!------------------------
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1875

I
 Sommeren 1875 kom Ancher igen til Skagen. Denne Gang ifølge 

med sin Ven fra Akademiet Viggo Johansen. Naar de den fore- 
gaaende Vinter havde siddet sammen i Chr. IV Tal, og for deres 

knebne 25 Øre spist bajerske Pølser, var Ancher ofte strømmet over 
med Lovtaler om Skagens Herligheder; og i et rørt og mæt Øjeblik 
havde han endogsaa „givet Johansen Lov“ til at tage med op til dette 
Eldorado.

Rigtignok kunde de ikke optræde med fuld Glans som de Lykke
lige, der havde faaet Afgang fra Akademiet.

Det var som en luerød Djævel stak i den Afgang! — Flere Gange 
havde de forsøgt----- men altid forgæves! Snart var der et — snart
et andet ivejen.

Dog Sommerferie skulde de have alligevel — og hvem vidste! — 
fra Skagens herlige Motiver kunde den trevne Berømmelse maaske 
hentes.

Lidt senere kom Karl Madsen derop.

Nu var Gæstgiveriet og Boutikken flyttet over i det ny Hus. Det 
gamle beboedes denne Sommer af Fru Brøndums Svigerinde — Enke
fru Møller — med sine Døttre Henriette og Martha.

De „Prikkede“ som Christian Mantzius kaldte dem, fordi de spad
serede rundt i smaa-prikkede Kjoler.

Pigebørnene var jævnaldrende med Anna og lige confirmerede.
Henriette, den ældste, var blid og blond, med noget af Æventyrets 

Mystik og Fjernhed over sig. Martha var mere jordisk. Fra Gaarden, 
som efter Faderens Død var solgt, havde de medbragt nogle Gæslinger,
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P. S. Krøyer: Viggo Johansen

som Pigebørnene vogtede. Mere 
fortryllende Gaasepiger var vist 
sjælden set!

Men det gamle Hus kunde rum
me flere end denne lille Familie.

I de tre diminutive Gæstevæ
relser, der Aaret før havde ud
gjort Skagens „Hotel“ blev de unge 
Malere anbragt.

Havde Pigebørnene gaaet og 
ventet paa Æventyrprinserne — 
saa var de her altsaa nu!

„Og Spillet var snart gaaende“ 
skriver Ancher.

Rigtignok lignede Madsen ikke ganske en Æventyrprins, naar han 
— altid i Huj og Hast — strøg ned ad Gaden, paa skæve Hæle, med
Strømperne i Aal om Benene — 
og Frakkeskøderne flagrende efter 
sig. Men han havde den geniale 
Aand! — og Vittigheden, sprud
lende og betagende! —----------

Johansen fik ikke noget større 
Billede gjort færdig dette Aar.

Han holdt mest af at gaa og 
drysse — eller sidde inde hos Møl
lers og spille og synge foran det 
gamle Klaver. — Don Juan — Fi- 
garos Bryllup o. s. v. Dog malede 
han et Par overordentlig smukke 
og fine Skizzer — bl. a. af Tørve
stakkene i Heden.

Men der var altid saa meget 
Viggo Johansen: Kunstnerens Hustrusom spredte — saa mange Evner
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der vilde bruges, — Dagene kunde ikke slaa til, saa lange de end var, 
Johansen holdt nok af at sove længe. Derefter skulde der bades, og 
der skulde spises. — Hvem regnede vel ogsaa med Klokkeslag!

Roed talte engang til Ancher om Johansen: „Han har saa mange 
Gaver!“ sagde han, „blot han vil benytte dem!“ — Og Johansen har 
benyttet dem! Han fik i sin unge energiske Hustru en udmærket Støtte, 
der værnede om ham — fjernede hvad der kunde sprede, opmuntrede 
ham i de første trange Tider — og æggede ham til altid at holde 
Fanen højt. — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ancher gjorde denne Sommer Studier til „Fiskere paa Klitten iagt
tage forbisejlende Skibe“, samme Motiv der senere blev taget op til 
„Vil han klare Pynten?“

Madsen malede fra Hede og By — vistnok ogsaa nogle Figurbilleder. 
Hans Tid var desuden, i Begyndelsen af Sommeren, optagen af at lære 
Martha og Anna at tegne.

Seancerne gik for sig i den „gamle Boutik“, men maatte temmelig 
hurtig indstilles, da Lærer og Elever fordetmeste blev saa uenige, at de 
kom op at slaaes.

„Du er en Ko, Anna!“ kunde Madsen raabe arrigt — „saadan noget 
Stads Du sidder og laver!“

Svaret lod ikke vente paa sig! — nu stod Madsen netop lige tilpas 
paa den modsatte Side af Bordet.

„Pas Dig selv Mads Tyreknægt!“ raabte hun drillende-------------
og saa ud til Croquetspillet.

Det var langt morsommere end at sidde indelukket, og tegne andet 
end man selv havde Lyst til. Herude kunde man desuden sværme 
med sin Elskede, mellem de gamle hyggelige Piletræer.

Sværmeriet blev dog snart til Alvor. Johansen forlovede sig med 
Martha, og Madsen med Henriette.

At Mikkel skulde have Anna blev betragtet som en Selvfølge; af 
en lille Venindes Dagbog kan man allerede den 12. Juni læse: „Anna 
er sikkert forelsket i Ancher!“ og hun hvisker hemmelighedsfuldt til 
sin Bog om et Kys! — hvor kedeligt at hun var kommet saa uforva-
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rende.---------------------Saa kommer der den 16. Juli lidt Skinsyge
ivejen. „Madsen og Ancher er Uvenner!“ staar der.

1. September er dog alt i Orden igen.
„Nu er det sikkert at alle tre Par er forelskede i hinanden!“ skriver 

hun. Det lyder lidt mærkeligt i Nutidsøren; men sigter dog ingenlunde 
til et saa moralsk Chaos, som Ordene kunde antyde. Ancher fortæller 
i det mindste selv: „at Stemningen var meget uskyldig! Det Hele laa 
endnu i sit Svøb — var i sin Vorden!“

Hen paa Sommeren kom Hans Friis, Thorenfeldt og Zacho kørende 
i den gamle Postvogn.

Nu blev der for Alvor Sang og Musik — og Zacho og Friis fortalte 
deres smaa humoristiske Historier.------Som f. Ex. den om Manden,
der spillede l’Hombre med en Ubekendt som Trediemand.

Hvergang Klokken slog hel gik den hemmelighedsfulde Ubekendte 
ud, og Manden undredes saare over, at Nogen saa præcis paa Klokke
slet kunde dressere sit lille nødtørftige Ærinde — indtil det omsider 
opdagedes, at den Ubekendte var Vægteren, der skulde ud at synge 
sin Sang. —------------------------------------------------------------------

En Dag kom ogsaa gamle Christian Mantzius kørende med sin Kone. 
Han var paa Tournée og vilde have det nyopdagede Skagen med.

Rød som den rødeste Hummer var han! — (for Solen var falden i 
hans Ansigt) — men i straalende Humør.---------

De Unge foer hjælpende til — fik ham kraftigt strøet ind med Kar
toffelmel — og havde han ikke været pæn før — saa blev han det nu!

Men det bandede han en svær Ed paa — at en saadan Tur, som 
den fra Aalbæk til Skagen — i bagende Sol — uden Spor af Skygge 

<— og med Vognens Halvdel stadigt pjaskende i Havet — „nej den 
havde han sgu aldrig været med til før!“

Mantzius var strax Kammerat med de Unge, skønt disse til at be
gynde med var lidt tilbageholdende og generte overfor den store, be
rømte Mand.

Fru Mantzius tænkte i sit stille Sind „bare I vilde være lidt mor
sommere, kære Børn! jeg er sikker paa at I kan det!“
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For at tøe dem op bestemte 
Mantzius, at man hver Aften 
skulde mødes i Salen, og „rafle“ 
om hvem der skulde give Tod
dyerne.

Og hver Gang sejrede Ret
færdigheden! De Fattige gik fri 
— og Loddet traf Mantzius, 
som heller aldrig lod det skorte 
paa vaade oplivende Varer.

Mantzius befandt sig i det 
taget vel heroppe! De unge 
Piger fandt Naade for hans 
Øjne, og Levemaaden paa Ho
tellet var fortræffelig! Dagligt 
lækkre smaa Fugle — og tykke 
fede Flyndere! — Dertil Østers 
i Bunkevis.

Ja det var som disse ellers z; * I ? y o
saa ubevægelige Skaldyr havde k!-0. /£
faaet en Raptus for at komme /7 z i'
iland dette Aar.

Karikatur af Karl Madsen
Rødspættegarnene, der blev

satte paa Fladstrandsbankerne, var altid fyldte med dem, naar de blev 
bragt ind.

I Begyndelsen var man henrykt! aad glubsk — og svoer paa, at 
man i maanedsvis kunde blive ved paa samme Maade — ja mindst 
to Gange om Dagen.

Men efterhaanden som det viste sig, at Fadene aldrig blev tomme, 
var der noget irriterende ved denne Overflødighed.

Tilsidst gad man ikke høre Tale om et saa kvalmende Ord som — 
— Østers! — hu------------- endsige se til den Side hvor de stod!

Mantzius interesserede sig levende for Kunst, og fulgte med i Dagens
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Michael Ancher: En gammel Fisker, der barberer sig

Arbejde. De unge 
Malere viste ogsaa 
villigt frem — baade 
færdigt og ufærdigt 
— kun den lille Anna 
holdt sig tilbage, og 
vægrede sig stand
haftigt ved at vise 
sine Tegninger.

Endelig kom hun 
dog en Aftenundselig 
frem med den efter
spurgte Skizzebog.

„Se se!“— Mant- 
zius smilede fader

ligt — „se se! der 
har vi hende endelig! Det var jo flinkt. Han bladede igennem — roste 
lidt — og uden at betænke sig røvede han en Blyantstegning, der skulde 
forestille Karl Madsen. Den havde ogsaa en svag Lighed med ham — 
rigtignok nærmest som Karikatur — og den var meget barnlig gjort.

Og saa skulde Oplæsningen da finde Sted! Først for de „pæne 
Folk“ i Brøndums store Stue, hvor der var pyntet op med lidt fattige 
Blomster. — Den forløb udmærket og blev skattet efter Fortjeneste.

Dernæst den folkelige — for Fiskerne ovre i den „gamle Have“. 
Befolkningen var dog neppe moden endnu til denne Art af For

nøjelse. — Da Tiden kom, var i det mindste ikke en Sjæl mødt, hver
ken Mand eller Kvinde.

„Det kunde slet ikke gaa an — hvad vilde Mantzius tænke!“ Før 
denne endnu vidste af det løb de unge Malere ud i Gyder og Stræder, 
for at hale Fiskerne ind med Magt.

Ancher ^fik blandt andre fat i en af sine gamle Modeller, der var i 
glimrende Humør, men snydefuld som sædvanlig, og kraftigt commen- 
terede hver af Holbergs saftige Yttringer.
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Ordene var knap udtalte af Foredragsholderen, før de blev snappet 
væk af den ustyrlige Drukkenbolt.

„Ja! — han æ’ en Hanrej! — hi, hi, hi!“ grinede han fornøjet. —

— „Næh! sikken en Mær! hun sku’ Fanden gale mig ha’ en Røvfuld
— var hun min!“ —

Tilsidst blev det Mantzius for grovt — han blev confus af alle disse 
Afbrydelser.

„Før den Karl bort!“ raabte han med Tordenrøst, „han er jo til at 
blive gal over med sit Sludder!“

Saa blev Manden sagtelig hældt ud — grinende og uhyre oplivet.
Og Foredraget fortsattes for de andre Fiskere, der sad stille og 

andægtige — lyttende med spændte Miner, til alt det Mærkværdige de 
for første Gang hørte.

En Kreds af vejrbidte Ansigter — dystre og barnlige paa engang 
belyste af Aftenens sidste svage Skær----------------- og som Accom
pagnement til de lystige Ord, Havets sommerlige Brusen i det Fjerne!
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NIELS THRANE

N
aar man i de Tider kom over i den „gamle Have**, kunde man 
ofte se en ældre Mand gaa omkring med sin Hakke og Rive, og 

pusle og hæge mellem Blomsterne.
Det var Niels Thrane.
Han havde tidligere været Strandfoged, men havt den Ulykke at 

vinde i Lotteriet. Og den lille Klat Sølvdalere, der pludselig var kom
met rullende til ham, havde saa ganske opfyldt hans Hjerne, at der 
ikke længere var Plads til Forstanden.

Nu gik han og smaatossede over et Par Haver, og forsøgte at jævne 
lidt paa al den Uretfærdighed der var i Verden, og som Vorherre lod 
til ikke selv at kunne faa Bugt med.

Ejede man f. Ex. i sin Have en Rosenbusk, der var Ens hemmelige 
Stolthed, fordi den saa ganske overgik Naboens i Skønhed, kunde man 
godt risikere næste Dag at se den prange midt i samme Nabos lille 
sandede Bed, imellem Morgenfruer og Marehalm; — og i dens Sted 
havde man faaet en Urt forærende, der ikke var fuldt saa tilfredsstil
lende som den første.

„Thi hvorfor skulde En have for meget, og en Anden for lidt?“ — 
spurgte Niels Thrane sig selv, naar han kørte bort med „det Overflø
dige“ i sin Trillebør.

At det var det store socialistiske Princip, hvis indviklede Traade 
han prøvede paa at udrede — det bekymrede han sig kun lidt om, 
vilde heller aldrig have forstaaet det.

Efter fattig Evne forsøgte han kun at jævne en Smule paa det Hele 
— snappe lidt hist, bytte lidt her, saa der kunde blive noget til hver 
og En.

I de lune Sommeraftener, naar det var saa stille ved Strand og i
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By, at selv Balsampoplens Blade knap kunde dirre, gad Niels Thrane 
ikke gaa hjem, men tog Nattelogis mellem den gamle Haves Buske.

Først skulde Aftenbønnen dog bedes (Ancher var engang saa heldig 
fra sit Sovekammervindue at overvære denne lille Scene). Selerne 
blev løsnede — Niels faldt paa Knæ, og bad med høj Røst:

„Fader vor! — Du som er i Himmelen!“
Da han kom til Bønnen: „forlad os vor Skyld — som og vi forlade 
vore Skyldnere!“ — blev der en Pause — og han kløede sig betæn
keligt i Hovedet.

„------Gør vi nu ogsaa det?----------------- Næh! Fanden lyne’me
gør vi ej! — for vi æ' Syndere æ’ vi!

Og med Overbevisning slog han sig for sit Bryst.
„Her ligger da fen Tosk!“
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SOMMEREN 1876 VAR ALTAMURAS!

Altamura var en ung Græker, som af Kong Georg var sendt op til 
J. X. Danmark, for at uddannes til Marinemaler.

Han havde ikke saa lidt Talent, Sans for kraftige Lysvirkninger, 
og tegnede desuden morsomme Karikaturer.

Paa Akademiet var han hurtigt blevet gode Venner med Ancher — 
hvad var da rimeligere end at ogsaa han i et rørt Øjeblik blev op
fordret til at være med paa Skagen.

Her som i København blev han hurtigt alles Yndling. Ingen kunde 
modstaa denne elskværdige og muntre unge Mand, der var smuk som 
en Gud, og hvis Sprog dertil var saa kosteligt ubehjælpsomt. Tele
grammet om hans Ankomst til Skagen lød: „Jeg kom imorgen!“

Der var en hel Del unge Damer paa Skagen dette Aar — og Alta
mura overkom udmærket at underholde dem alle; selv den lille sky 
tilbageholdende Anna kunde godt lide den ny Kammerat, og var ikke 
bange for, i Munterhed, at kredentse hans Bæger.

Men da slog Bjerget Revner! — og Skinsygens Flammer luede højt 
imod Himmelen.

Michael Ancher saa rødt, og erklærede sammenbidt, at naar en 
ung Dame kredentsede en Herres Bæger, var det det samme, som om 
hun kyssede ham.

Man saa lidt bestyrtet til hinanden over denne pludselige Explosion; 
men Anna lo ubekymret! — Sigtelsen passede slet ikke! Det var bare 
Mikkel, der altid saa morsomt lignede sig selv!--------- og Altamura
var ligeglad! for ham var der Damer nok at være galant imod.

Ja helt ude paa Fyret boede endogsaa to smaa Københavnerinder!
Der drog de unge Malere ofte ud og festede lidt, thi hos den gæst

fri, elskværdige Fyrmester var man altid velkommen!

50



Da Altamura senere rejste, 
spadserede disse unge Da
mer den lange Vej ind for 
at vise deres Deltagelse, og 
tage Afsked.

Gjennem hele den san
dede By fulgte de med, ud 
til det gamle Posthus, for 
derfra at vinke det sidste
— allersidste Farvel!

Men de stakkels smaa Pi
ger høstede hos Skagboerne 
kun Utak for denne Velvillie.

En saadan Opførsel fandt 
man dengang overordentlig 
upassende.

Om Københavnere kunde tillade sig sligt? — ja, det vidste man 
ikke — brød sig heller ikke derom! En net Skagbodame kunde det 
ikke! Resultatet af den lange Vandring blev derfor en eftertrykkelig 
Reprimande.

Og dog var Afskeden saa sørgelig — slet ikke egnet til Flirt. Alta
mura var en Dag kommet bleg og betaget ind til Kammeraterne------
------Han havde spyttet Blod — og det var ikke første Gang!--------
— Altsaa maatte det betyde noget alvorligt.

Kammeraterne raadede ham, ligesaa betagne, til at tage tilbage til sit 
Land. Efteraaret her var barsk, og en Vinter til i Danmark vilde han 
ikke kunne taale!--------- men til Sommer! — ja til næste Sommer,
„da skulde de mødes her i Glæde------!”

Dog, næste Sommer kom aldrig — for ham! Hurtigt rejste han 
hjem til Grækenland, men Sygdommen var allerede stærkt fremskreden. 
Et Aarstid efter var den skønne muntre Græker død.

Men i Skagen lever hans Minde endnu — og Sommeren 1876 bærer 
hans Navn: Altamuras Sommer.

4* 51



Sent paa Efteraaret kom Tuxen nogle Dage til Skagen.
Han søgte Model til sit Billede: „En Fladbaad, der gaar ud til 

Stranding“.
Ancher gjorde paa samme Tid Studier til sit Billede „Lægprædikanten“

— og Anna morede sig med at tegne enkelte af Modellerne med.
Der existerer endnu i hendes Besiddelse et Billede af Lars Gaie, 

som hun tegnede og Ancher malede.----- --------------------------------
Lægprædikanten skulde males i Aftensol; men Solen var gnaven 

og utilpas; hver Aften naar den skulde bruges, trak den Sækken op 
over sit Hoved og forsvandt.

Ancher var rasende over denne lunefulde Model; men som man 
véd lader en Bornholmer sig aldrig sætte Stolen for Døren — selv ikke 
den store Majestæt-Sol kunde bøje hans Villie! — han skulde nok lure 
den! vist skulde han lure den------det Asen!“

Da Tuxen en tidlig Morgen kom ned til Stranden for at kigge lidt 
paa sine Sager, traf han derfor til sin Forbauselse Ancher, som sad 
og malede--------- Aftensol!

Tuxen stod maalløs------ ,,<Jeg troede at Du------- at det!------- “
„Ja hvad Pokker skulde man gøre! — naar Solen var fjollet paa den 
ene Tid af Dagen, maatte man jo tage den paa den anden.“ *)

Fiskerne paa Klitten fra 1875 og Lægprædikanten var en kraftig 
Indsats i Rækken af vore Folkelivsbilleder.

Der existerer vistnok ikke mange danske Genrebilleder med større 
Rigdom af Figurer — og Figurernes Sjæleliv er dertil smukt og godt set.

Den maleriske Side er derimod noget mindre fuldkommen — maaske 
burde der været anvendt en Sommer til paa dette sidste Arbejde? — 
----------Modellerne var ikke vanskelige at faa fat paa, da Missions
møderne netop paa dette Tidspunkt begyndte at blive ret hyppige.

Men------------- Ungdommen er ilter og utaalmodig! først hen i
Aarene stikker Epimetheus sit Hoved frem med sine: „jeg skulde! —
— jeg burde!“----------Altid et Par Postdage for sent!

*) Det samme har Krøyer nok senere maattet gøre i Italien, da han malede sine 
Markarbejdere.
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INDREMISSIONEN - LÆGPRÆDIKANTERNE

I
 Slutningen af Halvfjerdserne begyndte Indremissionen at saae sine 

første Frø ud over Skagen. Det var i den Vilhelm Beckske Stor
hedstid, da Lægprædikanternes Skarer vandrede ud over Landet med 

Taskerne fulde af gudelige Skrifter, der kunde fænge som Krudt i ube
fæstede Sind.

Deres Tale var Baal og Brand!
Med Tordenrøst raabte de op om alle de Helvedes Straffe, som 

skulde ramme de ugudelige Verdens Børn--------- om Svovlpølene,
der ventede de forhærdede Sjæle, som ikke omvendte sig og gjorde Bod.

Disse Ildprædikener blev i godt Vejr holdt nede paa Stranden eller 
ved den gamle Mølle bag Bager Saxilds Gaard — og Enhver, der 
kunde røre paa sig, maatte hen og høre paa dette Mærkværdige.

Det var en hel anden Slags Tale end deres egen Præst prædikede! 
— Man blev lidt forskrækket, og saa til hinanden! men Gnisten fæn
gede ikke endnu! —

Skagboerne var for rolige og adstadige til at kunne forstaa en saa- 
dan voldsom Exaltation.

Det gik godt nok, syntes de, paa den gamle Maner, hvorfor da 
gjøre nogen Forandring.

Hver klarede sig redeligt med sit Arbejde og sin Samvittighed, og 
havde ikke Tid til stort mere!

Himlen kunde jo være „skøn nok“ at see op til naar Blikket ende
lig naaede saa højt, og Vorherre var det store Spar-Es, som man 
havde i Baghaanden, naar der var Nød paafærde, eller man laa paa 
sit Yderste.

Ellers var der Præsten at ty til!
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Han havde før været Mand for at aabne Himmerigs Porte saa vidt 
paa Klem, at en Døende kunde slippe ind.

Og var Sindet engang lidt beklemt, gik man hen til sin Dragkiste og 
tog Magister Christian Scrivers „Sjæleskat“ frem; der var megen Trøst 
og mange skønne Guldkorn at finde! Man behøvede blot at læse 
Psalmistens opbyggelige Sang:

Frisk op med Instrumenters Lyd 
Cither og Luth, med Lyst og Fryd 
Lader Eder nu høre: 
at jeg med Dig — O! Jesu kjær 
Min Brudgom skjøn — i Tugt og Ær’ 
Kan mig ret lystig gjøre;
Synger, springer. Jubilerer, triumferer,

Herren priser, 
som slig Ære os beviser!

Om Søndagen kunde det ogsaa være skønt at vandre til Kirke i 
fuldt Pus, og hvile en Times Tid efter Ugens Slid.

At der af og til kunde falde et skarpt og formanende Ord — det 
var kun, hvad man ventede og havde Gavn af at høre.

Alle vare Syndere for Herren! og Præsten var jo den, der skulde 
kalde Folk til Orden, naar de ikke holdt sig Bibel og Katekismus 
efterrettelig. — Derfor blev han betalt!

Der havde været mange gæve Præster i Skagen — saadan som 
Vorherre havde Brug for dem i de Tider! — det skulde Ingen kunde 
sige noget om. — Men af dem alle havde Præsten Feilberg dog været 
den bedste til at optugte Børnene i Religion og Gudsfrygt.

De som lærte hos ham inden Confirmationen, maatte to Gange om 
Ugen møde til Overhøring i Præstegaardens Lo, med Bøgerne under 
Armen og Maden i en Pose; det var sjeldent at de slap hjem igen før 
ved Aftentide!

For de Dovne var denne Undervisning ingen Spøg! — der kunde 
nok vanke en Kno i Nakken, naar man stod fast midt i Psalmeverset! 
— Og stakkels „Fattigkristian“ — (Anchers senere Model) gik det 
endnu værre.
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Han var usædvanlig svagt begavet, og naaede aldrig at blive con- 
firmeret, fordi han i sin sølle Dumhed engang sagde P.,.. potter iste- 
detfor Biskopper — der var et svært Ord, hvis Mening han ikke 
begreb.

Men det maatte man lade Præsten, at kørte han Børnene stramt, 
saa sparede han til Gengæld heller ikke sig selv — ja undte sig knap 
Tid til at spise.

Naar Præstekonen kom for at kalde til Middag, kunde han blive 
saa arrig, at han slog Døren i lige for Næsen af hende.

Saa maatte Kokkepigen møde op i egen høje Person. Hun havde 
som oftest Held til at drage den Genstridige med sig, thi hendes Myn
dighed turde ikke krænkes.

Medens Præsten nu spiste sine Flyndere, fik Børnene hurtigt Maden 
frem af Poserne, og en paalidelig Dreng blev sat til at holde Vagt ved 
Døren. — Saasnart „hans“ Ben hørtes i Gaarden, maatte enhver nem
lig være paa Plads.

Naar hans skarpe Øjne løb hen over Rækkerne, føltes det helt ud 
gennem Trøjerne, og mangt lille Skagbohjerte bævede.

Saa tog man fat paany!----------
Før hele Lektien var gennemgaaet — og hvert Skriftsprog „med 

Forklaring“ banket ind i de tungnemme Hjerner, blev Børnene ikke 
sluppet ud af Loen.

Skagboerne var saaledes godt tilfreds med den Religion de havde 
faaet indprentet, og ønskede ikke at ombytte den med en ny, som 
ovenikøbet forskrækkede dem med sine Helvedsstraffe.

Skulde man døje ondt en hel Evighed, fordi man engang imellem 
tog sig en Dram over Tørsten, eller morede sig lidt i sin Fritid? — 
Næh! — det var dog for grovt, til at man vilde fæste Lid til saadan 
Snak!

Men eftersom Aarene gik — eftersom flere og flere Missionærer 
kom til, og berettede den samme forfærdelige Historie om Syndefuld- 
hed og Fortabelse — blev Sindene efterhaanden opskræmte.
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Man vovede knap at vende Blikket mod sit eget Indre af Angst 
for at faa Øje paa al den Fortabelse, som disse Prædikanter snak
kede om.

----------»»Var man da slig en kalket Grav?----------- en Synder, 
der ved sin Ugudelighed dagligt korsfæstede Jesus?“-----------------

Denne Tanke var gruelig nok til at faa selv den Modigste til at 
skælve!-------------

Den Første, der gav sig over, var en Enke, som under Graad og 
Tænders Gnidsel bekendte sin Synd og blev optagen i de Helliges 
Samfund.

Efter hende fulgte mange!------
Møder blev holdt i hendes Hus, og flere og flere meldte sig til!
Den smitsomme Syge havde faaet Fodfæste og greb, som al ny 

Syge, om sig med Rasenhed.
Man omvendte hinanden — „bekendte“ for hinanden, holdt Møder! 

— og overtrumfede hinanden med Skriftsteder! og da Kirken efter- 
haanden ikke kunde tilfredsstille den umaadelige Trang til Bekendelse, 
blev der bygget et Missionshus, hvor enhver som følte Kaldelsen, 
kunde lægge sin Sjæl blot for Menigheden, ligesom der for Børnene 
blev indrettet særlige Gudstjenester, hvor udvalgte af „Brødrene“ præ
dikede og forklarede.

Ungdommen, som i Begyndelsen havde holdt sig lidt tilbage, blev 
snart greben af samme Fanatisme som Forældrene.

At være opdragen til den almindelige gammeldags Christendom 
galdt ikke for stort mere end Vantro, og kunde paa ingen Maade 
sikre Adgangen til Naaden.

Man hørte derfor ofte, at saa og saa mange „Piger og Yndlinge“ 
havde følt den Hellig-Aand over sig i Kirken, og var bievne „om
vendte og frelste“.

Den tidligere stille „Hvilens Søndag“ blev efterhaanden en anstren
gende Dag.

Man undte sig knap Tid til at spise, for ikke at gaa glip af alle 
disse Møder og Forsamlinger.
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Michael Ancher: Lægprædikanten

Naar Missionsfolkene da om Aftenen, trætte og fortumlede, lagde 
deres Hoveder paa Puden, kunde det synge og suse for deres Øren, 
som stærke Brus af Englevinger — og var „skønt at lytte til, som 
sov man ind i selve Vorherres Himmel!“ „Det var Frelserens Løn, 
fordi man arbejdede i hans Tjeneste!“

Livet skulde nu leves paa en hel anden Maade end før!
Man var kommen i Samfund med Jesus! — sad saa at sige, til 

Højbords med ham; og vidste derfor nøje Besked med, hvad han for
drede af sin Menighed!

Saaledes faldt det aldrig nogen Missionsmand ind at fiske om Søn
dagen, og om de Vantro end en Helligdagsmorgen kom trækkende fra 
Stranden med et Fiskedræt saa stort som selve Sanct Peders, mis
undte de Hellige dem dog ikke.

Man vidste nok, at al denne Rigdom var Djævelens List, beregnet 
paa at friste de vildfarne Sjæle.

Og Gud sørgede for Sine!---------------------
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Hvad de mistede paa denne Dag, der var helliget hans Tilbedelse, 
vilde han erstatte dem tifold hver Søgnedag i Ugen.

Dans hørte ligeledes til de Ting, som var forbudt de Hellige!
Med Ruelse mindedes Konerne, hvorledes de selv, i deres Ungdom, 

havde svunget sig i Legestuerne til de lystige Sex- og Ottemandsture. 
Desto nidkærere vaagede de nu over, at de Unge blev holdt borte 
fra saadan syndig Adspredelse, der saa let kunde føre til kødelige 
Lyster!

Dog var det langtfra alle Glæder, som Gud forbød sine Børn! — 
det viste sig tvertimod, at han fandt stort Behag i de mange smaa 
Kaffeselskaber, der efterhaanden var bleven Mode blandt de Hellige.

Hyggelige Møder, hvor man ved en god Spølkum Cicoriekaffe 
kunde udtale sig for hinanden om Lastef uldheden blandt de Vantro — 
og Fuldkommenheden hos En selv!---------------------------------------

Det lille, før saa fredelige Skagen var nu bleven delt i to Partier, 
der stod ret skarpt overfor hinanden.

Men saa de Hellige end med stor Foragt paa deres ugudelige 
Brødre, sparede disse til Gengæld ikke paa skarpe Udfald mod den 
fromme Lejr.

Nægtes kunde det jo heller ikke, at der indenfor Missionens Sam
fund — saavel i Skagen som overalt i Landet, hvor Bevægelsen trængte 
hen — af og til forefaldt Ting, som nok kunde udæske til Kritik.

Maaske gik det som der staar i den gamle Psamle, at
Store Helgen ofte haver 
Adams Kød og Klæder paa! 
Sine høje Himmelgaver 
han i Lerkar bære maa! *)

Eller følte man sig saa stærk ved Samfundet med Guddommen, at 
man mente at kunne tillade sig mere end andre Dødelige?

Engang forsøgte saaledes en Lægprædikant at udbrede den Lære, 
„at Guds Børn ikke behøvede at nægte hinanden noget!“

*) efter Peter Gaardboe.
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De retsindige Skagboer studsede dog lidt, og turde ikke strax fæste 
Lid til saa besynderlige Ord.

„Et var, hvad Gud ønskede og forlangte af sine Børn,“ mente de, 
------„et andet, hvad han saa igennem Fingre med!“

Tilmed saa* Manden saa skummel ud — med sorte Briller og et 
fælt Ansigt, saa man næsten kunde tage ham for Fristeren selv!

Da hans Lære ikke ret vandt Tilhængere, vandrede Missionæren 
ud paa Landet, hvor han for en ung Kone, som havde beværtet ham 
vel, bebudede, at en Engel vilde komme til hende om Natten, medens 
Manden var ude at fiske.

Konen kunde i sin overstrømmende Glæde ikke dy sig for at for
tælle Manden om den Ære, der skulde overgaa deres Hus. Men han
— der var af et mere mistroisk Gemyt — blev ikke fuldt saa glad 
som hun og mente, at Englen maaske kunde være mere af Mand
kønnet, end han som Ægtemand skøttede om.

Sammen med en Ven gemte han sig derfor bag et Skur for at 
passe „Hr. Gabriel“ op.

Og ganske rigtigt! — Guds Sendebud havde i Sandhed værdigedes 
at iføre sig menneskelig Skikkelse, og kom listende henimod Huset i 
Missionærens Klæder.

Men nu kastede de to Mænd sig over ham, og pryglede ham ge- 
valtigt paa det Sted af Legemet, der sad et Stykke under Vingerne.

Engelen hylede og bad for sig! — og da det omsider lykkedes ham 
at gøre sig fri fra de to rasende Mænd, fløj han afsted saa hurtigt 
Vingerne kunde bære ham — og viste sig aldrig mere paa den Kant 
af Landet.

— Et saadant lille Uheld vakte stor Glæde i Filistrenes Lejr! —
De gamle Fiskere som ikke havde ladet sig fange af Missionærernes 

store Ord, havde længe set skævt til disse „grumme Karle“, som man 
helst skulde spytte langt efter, for at holde sig dem fra Livet.

Og i det Hele taget! — „Hvor det Hellige sad paa Missionsfolkene“
— det var ikke godt at se! mente de, for „hovmodige var de da som 
den Lede selv, naar de med Næsen i Sky vandrede til Kirke, og neppe 
vidste om de gad hilse gamle Kendinger eller ej!“
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Nogle vilde ogsaa vide, at de i Handel og Vandel tog saa svære 
Priser for deres Varer, som en Vantro aldrig vilde kunne faa sig til!

Saa Arbejdet i Herrens Vingaard var nok ikke af den Slags, der 
kastede ringest af sig.

Ja, om det saa var de kødelige Lyster, som de snakkede saa fælt 
om, saa var Missionsfolkene heller ikke klar af den Pynt.

Rigtignok stod der med store Bogstaver prentet over deres Ægte
senge, at de „arbejdede for Jesus“ — men! her lo de Gamle listigt — 
en simpel Skagbofisker var ikke dummere, end at han nok vidste hvad 
han skulde tro om den Ting!---------

Børnene kom dog paa samme Vis som før! og skulde man høre 
efter hvad Folk sagde, saa faldt de tidt nok paa Steder, hvor de helst 
skulde være bleven fra!

Hele Forskellen var vel kun den, at de i forrige Tider dansede sig 
Kæresterne til i Legestuerne, medens de nu sang sig til dem paa Mis
sionshuset! --------- men om det var saa svær en Forskel?

En Ting maatte man dog give Missionen Ære for. — Den lagde en 
stærk Dæmper paa Drikkeriet i Skagen.

Man meldte sig ind i Afholdsforeninger! Havde sin Fane, som man 
svor til! sin egen Selskabelighed og egne Udflugter, hvor ingen Druk
kenbolt blev taalt.

Den Mand der tidligere kunde slingre fra en Rus ind i en anden, 
smagte nu aldrig mere Brændevin, men holdt sig til den hellige Kaffe 
og Brøndvand.

At dette var en Brand i Næsen paa de Vantro kan ikke undre.
Det skilte Kammeraterne paa en Maade der føltes dybere og 

bittrere end alle de øvrige Meningsforskelligheder.
Tidligere havde man kunnet sidde hyggeligt sammen ved sin Kaffe- 

punsch og et Slag Kort, ved hvilket man nu savnede de gamle Fæller, 
mere end man vilde tilstaa for sig selv!------

Og til hvad Gavn var saa den hele Opstandelse?
At nogle Enkelte fyldte Brændevinen lidt for højt i Halsen skulde
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villigt erkendes! — men Skade gjorde det jo ikke! — Nogle sejge gamle 
Strigler kunde tage hele tre Ruse om Dagen, og endda være saa friske 
og spillevende i Mellemtiden, som de Flyndere man drog op af Vandet.

Kaste Vrag paa Guds Gaver havde man vel heller ikke Lov til! — 
Det ene kunde være Synd, ligesaa godt som det andet.

Og at en arbejdsom „ædruelig“ Fisker ikke skulde være lige god 
Mand, fordi han tog sig en Pot om Dagen, og undte sig en Passiar i 
Kroen — det hverken kunde eller vilde man indrømme!

Paa hver Side blev der stiklet og drillet; men sjeldent udartede 
Drillerierne dog til ligefremt Fjendskab.

Samfundet var saa lille, at man ikke kunde komme udenom hin
anden.

Vantro og Hellig maatte altfor ofte Side om Side arbejde for Føden! 
og hvad der bandt endnu fastere — maatte i Fællesskab vove Livet 
for at frelse deres stakkels skibbrudne Medbrødre.

Det gav et Sammenhold, som var stærkere end al smaalig Kiv og 
Strid!

Eftersom Aarene gik, fik man da slebet sine Kanter af mod hin
anden, saa de blev mindre skarpe og saarende.

Man lærte at læmpe sig — og omend ikke tie, saa dog skrige 
mindre højt op.

Ja!--------- man tilegnede sig kort sagt Civilisationens lidt ufine,
men praktiske Kunst — at skumle i Kroge — og tilsyneladende holde 
Fred! —
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Fot.: Anna Brøndum Fot.: Michael Ancher

1877

1877 boede Kyhn som Gæst paa Brøndums Hotel. Egentlig var han 
nærmest kommet derop for at se til den „lille Anna“, der nu var 

en voksen Pige, i lang Kjole. Mamelukkerne var gemt i Dragkisten — 
hun var næsten forlovet — — og havde i to Aar gaaet paa Tegne
skole hos Kyhn, hvis kæreste Elev hun var.

Kyhn var lidt sær, men gammeldags hyggelig og gemytlig. Han lod 
til at befinde sig vel deroppe, og Anna og han kom brillant ud af det 
sammen.

Under sit Ophold i Skagen malede Kyhn et lille Figurbillede af Lars 
Gaie (fra Bryggerset i det gamle Hus) — og hver Dag glædede han sig 
som et Barn, naar han saa sin klodsede Elefantmodel komme traskende 
gennem den lille Have, — for stor til alle Døre og næsten paa Højde 
med Hytternes Tage.

Selv mente Kyhn at være i Besiddelse af en ret velvoksen Haand, 
men naar han lagde den i Lars’, forsvandt den som et Fnug i dennes 
vældige Næve.

Af Ude-Billeder malede han nogle Studier fra Byen og Klitterne 
omkring den gamle Kirke.
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V. Kyhn: Kandestederne med Raabjerg-Mile i Baggrunden

Men Vejret var ikke venligt stemt mod Landskabsmalerne dette 
Aar. Stadigt øsede det ned, saa man blev pjaskvaad til Skindet — og 
Sand og Vand strøg i stride Strømme ned over Vejene.

Desuden havde Tordenvejret — der ellers altid skyede Skagens- 
tangen, faaet den Grille at tage fast Stade deroppe. Næsten hver 
Aften kom det trækkende fra en eller anden Side af Himmelhvælvet, 
taarnede sine vældige Skybanker op og smældede Lyn paa Lyn, det 
ene mere pragtfuldt end det andet, ned i Stranden.

Da der saaledes ikke kunde være Tale om Udflugter, trøstede man 
sig med at spille Klink eller nærmest til Væg i Brøndums store Stue. 
Ancher — Anna — Kyhn — Liitken og Ulfstein.*)

Anna var den der morede sig bedst af dem alle. Enten hun slog
*) Ulfstein har malet flere Billeder fra Jåderen i Norge.
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Kammeraterne af Stilling, eller selv slog Pokker ivold, var hun lige 
fornøjet, og Kyhn morede sig kosteligt over hendes glade Udbrud.

Da Kyhn lidt senere, sammen med Liitken, tog til Kandestederne 
for at male, fulgte ogsaa Regnen og Klinkspillet med.

Det var en Dag, da Mikkel og Anna var ude for at besøge ham.
Det dryppede fra Tage, og det rislede fra Render — en Syndflod af 

Vand! — Saa maatte Skillingerne frem. — De andre var ikke rigtig 
fornøjede — Pladsen var saa kneben, og i Stuerne lugtede der muggent 
og forgemt af den evigt silende Fugt.

Men Annas Humør var urokkeligt.
Naar man kunde drikke Kaffe — og spille Klink, — hvad var der 

saa at være gnaven over? Og med et rask Kast smed hun sin Skilling 
mod Væggen. — Den røg mod et Stoleben, gjorde et flot Sidespring, 
og for ind - -------- paa første Plads!

Hun saa sig kækt om — „værsgo’ Mikkel! slaa mig saa!“
„Ja den Anna! den Anna; lo Kyhn; hun var uovertræffelig!“
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1878

P
aa Bornholm existerer der endnu et gammelt Ord, som siger, at 
hvo der fordrister sig til at skyde en Stork, ham skal Ulykken vide 
at finde.

Om dette Mundheld er fremkommet fordi Storken i tidligere Tider 
var den af Gud beskikkede hellige Fugl, som sørgede for Menneske
slægtens Formerelse; og de hemmelighedsfulde Hævnens Aander maa- 
ske derfor betragtede det som Barnemord, at forhindre den i at passe 
sin Dont? —

Ja! — Ordets Oprindelse kender man ikke! — men endnu lever 
det som Lov i enhver god Bornholmers Hjerte.

Det fik Michael Ancher tilfulde at mærke, da han første Gang i sit 
Liv saa det overtraadt.

Det var Efteraar — og en mørk, graa Dag, hvor Skyerne laa som 
et tungt Dække over Hede og By!

Først henad Eftermiddagen, løftedes „Laaget“ lidt, og langs hele 
Horizonten, saa man en smal Stribe af den blege grønlige Himmel, der, 
langt ude i Vest, efterhaanden forvandlede sig til skinnende Guld og 
Purpur.

Ancher og Herschend havde været paa Jagt, og Anchers Udbytte 
var som sædvanligt glimrende.

Foruden de 2 Harer som hang ved Tasken, laa fire Ræveunger døde 
ude mellem Klitterne, og Hektor, den uforsagteste af alle Hunde, havde 
følt sig saa opildnet ved sin Herres Held, at den uden at betænke sig 
foer i Flankerne paa en gammel Ræv, og rystede den mellem sine 
skarpe Tænder, som kunde den være en Hundehvalp! Ræven holdt 
ikke af den Omgang, den vred og krummede sig, og lumsk som den 
var, langede den ud efter Hundens Bagkrop for at hage sig fast.
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Der fordredes Anchers hele Mesterskab, til med et Skud at skille 
de rasende Dyr, saa den rette blev liggende paa Valpladsen.

Herschend, som ellers var en dygtig Jæger, havde endnu intet skudt 
— men da de naaede Brovandenes smaa Søer, fløj en stor sort Stork 
op fra Sivene —; den strakte de lange Ben, og satte henover deres 
Hoveder i yndefuld glidende Flugt.

I samme Sekund kastede Herschend Bøssen til Kinden — og inden 
Ancher kunde forhindre det, havde han skudt.

Fuglen fløj et Stykke videre, — gjorde derpaa et Par voldsomme 
Flaks med Vingerne — og styrtede til Jorden som en Sten!

Ancher var vred — „Er De gal Menneske!“ raabte han, — „det 
var jo en Stork De skød!“

„Det ved jeg s’gu nok!“ raabte Herschend muntert tilbage; han 
var løbet hen for at hente Byttet, og holdt det sejrsstolt frem for sig.

„Troede De maaske ikke jeg kendte den Fugl!“
„Men Storke skyder man ikke!“
„Hvorfor ikke? — — den ligesaa vel som andre, naar man har 

Brug for den!“ sagde Herschend filosofisk. „Jeg har en Broder som 
samler!“ forklarede han, „og det er et glimrende Exemplar! — -se 
bare!“ Han spilede Storkens Vinger ud og løftede den i Vejret, saa 
den mægtige sorte Fugl kastede en mørk Skygge henover hans Ansigt.

„Den er skam dejlig!“
Ancher vendte sig bort med en Følelse af Modbydelighed.
„Det skulde De ikke have gjort!“ sagde han, „men lad os saa 

komme videre!“
Herschend slyngede Fuglen over Ryggen — det var en svær Krabat 

at slæbe paa,----- og ligesom det i sin Tid gik gamle Kristoforus med
det lille Kristusbarn, blev den tungere og tungere jo længere han 
kom frem.

„Ja, hvad vilde De ogsaa med den!“ sagde Ancher tørt.
Han var ærgerlig paa Herschend fordi han var et Fæ! — — 

ærgerlig paa sig selv — — fordi han ogsaa var et Fæ. — Det lignede 
ikke noget at gaa og blive højtidelig for gammelt overtroisk Sludders 
Skyld.
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Men--------- ------- -----------—-----------efter nogle Aars Forløb
da det viste sig, at baade Herschend og hans Broder fik en krank 
Skæbne, kom Ancher i sin Bedrøvelse alligevel til at tænke paa 
Storken.

Naturligvis mente han ikke, at Fuglen var Skyld i Ulykken, der 
ramte disse to — — — — — — men alligevel!---------------------—
hvorfor skød han den Stork!-------------
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ANNAS MODELLER

Anna begyndte nu paa egen Haand at gøre Studier og Billeder efter 
■£Tl Modet

Først var det de gamle Hvedebrødsfolk — Per Bollerhus og Stine 
— som maatte holde for.

De boede i det gamle Lyrehus, hvor Drachmanns Ven Bonatzi 
senere fandt Ly,

Per var skrutrygget og saa „vindt“ med det ene Øje, men det for
hindrede ham ikke i at være saa vigtig som en Kejser i sit Purpur — 
og Stine var en bitte stumpet Morlil, der førte Tanken hen paa 
„Kykkeli-Lavben“.

Naar de sad i deres lille tilrøgede Stue — Stine med sin Høne 
og Rok, og Per med Katten Mons, den fede, der snurrede og spandt 
omkap med Rokken — var det saa fuldkomment et Andersensk Even
tyr, som noget Menneske kunde ønske sig.

Hver Lørdag stillede disse to Gamle hos Bager Saxild*) — og naar 
Hvedebrødskurvene var fyldte, travede de afsted med dem — Stine i 
Øster- og Per i Vesterby.

Den lille Gevinst, — som kunde blive tilovers, naar Brødet var an
bragt, var Ugens Fortjeneste.

En eneste Gang havde Lykkens Gudinde tilsmilet Stine — endog i 
en Fyrstes Skikkelse!------men som saa mange, klogere Mennesker,
havde hun ikke forstaaet at gribe til og sad nu tilbage med de tomme 
Hænder.

Det var engang, da Kongen var paa Besøg i Skagen.
Overalt var der Fest og Leben, saameget som Byen kunde præstere.
*) I de Tider bagtes der kun en Gang om Ugen.
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Ved Nordstranden 
blev Redningsbaaden 
sat ud til hans Ære. 
Folk stimlede sammen 
for at se og beundre! 
og derude mellem By
ens pyntede Borgere 
trippede ogsaa Stine 
rundt med sin Kurv.

Kongen fik Øje paa 
den pudsige Gamle og 
vinkede hende hen for 
at drysse en Daler 
eller to ud af sit Over Anna Brøndum: „De gamle Hvedebrødsfolk"

flødighedshorn; men
Stine, som troede, han vilde købe, saa forfærdet ned i sin Kurv, hvor 
alle de „fedeste Basser“ var væk.

„Det, her var tilbage, kunde man da aldrig byde en Konge!“ og 
uden at betænke sig et Secund, styrtede hun, saa hurtigt de smaa Ben 
kunde bære hende, afsted til Byen for at forsyne sig paany. Men da 
hun kom tilbage--------- se! da laa Stranden tom og bar.

Kongen og alt Folket var borte!------og Lykkens Gudinde fløjet
op til sin Himmel — for aldrig mere at vise sig!

Det var den store og sørgelige Begivenhed i Stines Liv! — den, 
hun altid kom tilbage til, uden rigtig at forstaa! —-----

Hvergang Anna malede dernede, fik hun Historien med Forklaringer 
og Biforklaringer! men naar Arbejdet var endt, og Stine færdig med 
at „sidde“, kom Belønningen i Form af en dejlig Kop Kaffe i de fine 
Strandingskopper, der ellers kun stod til Stads.

Medens Per løb afsted efter Fløde, gjorde Stine Ild paa den gammel
dags Arne, og Hvedebrødskurven, der levede fredeligt i Stuen ved 
Siden af Hønen og Katten, maatte frem med Resterne af sit Indhold.

Det var dog ikke altid, det lykkedes for Per at faa Fløden bragt 
velbeholden i Hus.
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Anna Brøndum: Ung Pige der syer

Kom han forbi Kroen, 
maatte han hae en lille 
„Bejs“ paa — og den lavede 
undertiden slig Sus og For
virring under Haarrødderne, 
saa det blev grumme svært 
at faa Fløden balanceret 
helskindet over Klitterne,

Naar han da med stor 
Forsigtighed var kommen 
lykkelig udenom en For
hindring, var der straks en 
ny til at spænde Ben for 
ham, saa han gik bums-----
paa Hovedet ned ad Bak
ken med Lerpotte og samt!

„Det Spøgelse,“ som Stine 
sagde.

Anna havde aldrig svært 
ved at komme an med sit 
Maleri.

Madam Brøndums „bitte Anna“ var velset i alle disse smaa Hjem, 
hvor man havde kendt hende fra hun ikke var synderlig længere end 
en „jævn stor Vintertosk“. Hende var det desuden skjønt at faa en 
Passiar med; for hun kunde tale som det sømmede sig en Jyde!

Næste Aar slog hun sig ned ved Fyrbakken. I Fattig-Kristians 
„vejstre Æ-je“*), hvor hun malede Ane Normand — en ung Pige, der 
boede sammen med Moderen Juliane — eller „Iniane“ som Kristian 
kaldte hende.

Dengang tog det Tid at male! Kyhn havde ikke lært sine Elever at 
stryge fra sig med fede Strøg! Hver Detaille skulde udarbejdes om-

*) den vestlige Side af Fattig-Kristians Hus.
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hyggeligt til det yderste, 
— Alene den smalle røde 
Kant paa Anes Kjole kræ
vede 8 Dages alvorligt 
Slid inden Farverne vilde 
lystre Commando og blive 
til ægte hjemmegjort Vad
mel,

Men for Anna var det 
at „skabe“ aldrig ledsaget 
af Lidelse, Hvor ihær
digt hun end maatte ar
bejde, var det for hendes 
lykkelige Temperament, 
kun en herlig Plaseer, 
hvortil der ikke fandtes 
Mage,

Forberedelserne om 
Morgenen, naar hun skul
de afsted, var ogsaa højst 
interessante.

Anna Brøndum: Blind KoneVar det „Blaa Ane“ 
Besøget gjaldt, maatte
Anna iføres et Par lange Skaftestøvler, omkring hvilke Skørterne blev 
surret fast, for at hun ikke straks skulde blive fordrevet af de mange
Legioner „Husarer“, der kom springende imod hende fra hver en Krog 
i det lille skidne Værelse,

Ak ja — „Blaa-Ane“, hvem husker hende vel endnu! — Blid var 
hun ikke — men hvorfor hun altid havde et Horn i Siden paa Man
den — Niels, eller „Rundtenom“, som han kaldtes — er ikke godt 
at vide!

Maaske var det Misundelse over, at han endnu kunde stavre lidt 
rundt, medens hun selv var lænket til sin Stol,

Ligesom gamle Woller forstod hun at lokke ham til sig med sleske
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Ord, og naar den forsagte lille „Tuller“ var kommet saa nær, at hun 
kunde faa Fingre i ham, kløede hun ham med en Tamp, som hun til 
„den Ende“ gemte under Puden.

Helt ude ved Rolighed havde Anna ogsaa et Par smaa Veninder.
Det vil sige, ikke paa „Store Rolighed!“ Bevares!
Det var dengang et fint Hus, som en af Skagens høje Borgmestre 

havde ladet bygge som et Slags Arresthus for en Hustru, hvis Damp
kraft var lidt for stor til de stedlige Forhold----- eller som med
andre Ord var noget løs paa Traaden, og derfor kunde trænge til en 
Retraite-Bolig med bestemt afstukne Grænser.

Saaledes beretter idetmindste nogle af de gamle!
Andre mener, at det var Borgmesteren selv, som havde stærkere 

mormonske Tilbøjeligheder, end hans legitime Hustru vilde finde sig i, 
og som Følge deraf ønskede at lægge Plantagens Ro og Ensomhed 
imellem sig og hende!

Hvorledes det end forholder sig hermed, maa Huset have været 
praktisk indrettet som Afsondringsanstalt; ellers var det vel ikke senere 
— af en eller anden Tolder og Synder bleven anvendt i samme Øjemed!

Nej, til „Store Roligheds“ Fornemhed passede Annas smaa Jom
fruer ikke!

De residerede i en lille Aflægger, der laa henslængt paa den bare 
Mark som en Klat, der tilfældigt var tabt — og som var ligesaa fattig 
og beskeden som de selv.

Deres Ønsker var ikke store: „godt hyll’t for Vinduerne, og et Par 
Tørv i Kakkelovnen!“ var alt, hvad de begærede, naar Stormen de 
kolde Vinteraftener spillede løs paa sit Kæmpeorgel, saa det hvinede 
i alle Skorstenspiber og knagede i de gamle Bindingsværks-Bjælker.

Den ene af de gamle Søstre vævede og tjente et Par Skilling til 
fælles Bedste — medens den Anden puslede i Huset og samlede Brænde 
i Skoven. Væversken — den Fine — havde tidligere været ude som 
Husholderske paa større Gaarde og derfra hjembragt en Skat, der 
var til usigelig Fryd og Morskab for dem begge.
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Skatten var en Kogebog, der ejede samme magiske Virkning som 
Eventyrets „Bord, dæk Dig!11

Naar den lille Lampe om Aftenen var bleven tændt, og Kartoflerne 
sat hen paa Ovnen for at mørne, læste de højt om de mange fine og 
mærkværdige Retter, som fornemme Folk gjør sig tilgode med.

Om Stege og Soucer, der svømmede i Fløde og Smør! —
Ork! Fløde ja! —det havde de det godt med paa de store Gaarde!

— i — Spandevis!
Om Fløjelsgrød — om Bøf å la mode, Sylfide Omelet med Likør!
Naar de kom til denne fine Dessert, plejede Kirsten at slaa med 

Nakken og se saa overlegen ud, som hendes lille visne Ansigt vilde 
tillade det.

„For den Ret kendte hun selv!“ — det vil sige, gennem en Jomfru, 
som engang havde lavet den i Aalborg ved et meget fornemt Barsel
gilde! — — Og som den skulde have smagt!-------------

Medens Kirsten udbredte sig over fordums Dages Herlighed, satte 
den lille Søster Kartoflerne og de to smaa tørrede Flyndere paa Bordet
— og mellem hver Bid læste hun højt for den Anden, der sad fornemt 
og hørte til!

Om Calab paa Pinde--------- med Tamarinder!
Det var det højeste og fineste, de kunde naa til! Tamarinder var 

et svært Ord, og ingen af dem forstod heller hvad det betød; men det 
gav en saa sød Fornemmelse i Munden, at baade Kartofler og Flyndere 
fik Smag deraf.

Deraf kunde man vel forstaa, at det maatte være et af Verdens 
Undere!

I de sidste Aar kom blandt Modellerne ogsaa „Præstens“ til.
Hvor han havde faaet sit Navn er ikke godt at vide. Selv var han 

ikke andet end en fattig skikkelig „Slanger“ af Arbejdsmand, som sam
men med et Par andre Familier boede i en gammel Rønne, der hørte 
under Fattigvæsenet ligesom han selv.
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Anna Brøndum: Hos Præjstens

De smaa Kaar tærede dog ikke paa Pastoren. Han var altid virksom 
og gemytlig, naar Spiritus-Thermometret da ikke stod altfor højt; for 
nægtes kan det ikke, at han var noget svag overfor de vaade Varer.

Til Gengæld for Fattigdommen havde Vorherre skænket ham en 
lille firskaaren Kone og en halv Snes firskaarne Rollinger, der alle mer 
eller mindre lignede Grønlændere, med fremstaaende Kæbeben — smaa 
sorte lystige Øjne — og, som Centrum i alle ti grinagtige Fjæs — en 
Stumpnæse, der altid drev.

Godt lugtede der ikke hos Præstens!
Der maatte Fru Anchers mangeaarige Øvelse til for at udholde den 

ramme, sært kvælende Lugt — som hængte sig fast i Klæder og Haar, 
og mærkedes mange Dage efter.
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Naar hun sad dernede og malede, udspandt der sig ofte en stille 
Strid mellem „Grønlænderne“, der stod omkring hende i stum Be
undring.

„Det var Dej!“ — hviskede den Ene.
„Nej! — det var itte mej“ —
„Jow!“------og en truende Haandbevægelse — „det va!“
Naar Næserne havde udfunden den Skyldige, blev han sat udenfor 

Klinkedøren for at „skamme“ sig af, medens de andre skelede ærbødigt 
til Hædersgæsten.

Naar Fru Ancher var her, havde man at tage sig ivare og opføre 
sig fint!

En Morgen var der stor Skraalen og Skrigen udenfor Huset. Grøn
lænderne var oppe at slaas med de andre Længens Børn.

Fru Ancher tyssede paa dem — og fik En frem til Forhør. — „Naa! 
hvad var der saa ivejen?“

„Jow — det var ham Søren! — han havde kaldt*) dem“.
Alle som En pegede de paa Synderen, der stod et Stykke fra de 

andre, skrævende stolt paa de bare Ben, og med Næverne gravede 
ned i de lasede Buxelommer.

Næsen drev som altid — og hans skæve sorte Øjne maalte de 
andre med et foragteligt Blik.

Omsider kom Sandheden frem under megen Graad og Hikken.
„Det var ham, Søren, der sagde, at de andre i Huset ikke havde 

været saa længe „paa Byen“ (under Fattigvæsenet) som Præjstens!--------
„Ja, og det var Lywn!“ raabte en af Tøsene forbitret—„det sagde 

deres Moder selv! de havde væ't der meget, meget længere end 
Præjstens!“

Forresten artede Børnene sig vel og blev flinke og gemytlige lige
som Faderen.

At Datteren, saasnart hun kom ud at tjene, forøgede Familien med 
en lille ny Grønlænder, tog man sig ikke nær! Uden videre Vrøvl blev 

*) Et skagensk Udtryk for at skælde ud.
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han stukken ind i Geled mellem de andre, der troligt slæbte afsted med 
ham, til han selv kunde støtte paa Pusselankerne.

Ja, det kunde sikkert være gaaet godt i mange og lange Aar for 
denne lille Familie, hvis ikke „Ludvig Gunnarson“, Ingeniørens nye 
Baad skulde have været sat i Vandet.

Præsten og hans Ven Mikkel var naturligvis med til denne Svir! — 
De vidste nok, at hvor Ingeniøren havde noget for, der sparedes ikke 
paa Skillingen.

Og ganske rigtigt! Saasnart Baaden var besørget, blev det til 
Traktement „med Kraft paa“.

Ikke paa gammeldags skikkelig Maner med Kaffepuncher og Brænde
vin, som Skagboerne var kendt med og kunde drikke som Sødmælk. 
Næ -- havde det endda været den Slags. Men dette Djævelskab til 
Elefant-Toddyer — eller hvad de kaldte det — var noget svært lumsk 
Stads til at slaa Benene fra selv den drevneste Drukkenbolt.

Og hverken Mikkel eller Præsten sparede sig — de fyldte paa, til 
de ikke sansede mere, og som et Par Melsække drattede de ned under 
Bordet.

„Man kunde ha' stukken og prukken i dem! de skulde saamænd 
aldrig ha' mærket det ringeste!“ forsikrede Kammeraterne.

Men hjem skulde de jo, da Knejpen lukkede —; saa blev de læsset 
paa en Arbejdsvogn, Præsten i Bunden og Mikkel ovenpaa, og afsted 
gik det med Piskeknald, som for det fineste Herskab.

Da de havde rumlet et Stykke Vej, kom Mikkel lidt til Besindelse 
og saa til sin Forbauselse Præstens Ansigt ligge og dingle lige under 
sit eget.

„Hi — hi“----- grinede han og gav ham et venskabeligt Klask, for
Præsten saa' saa lurendrej er agtig ud, som han laa der med skæv Mund 
og virrede med Hovedet under Vognens Skumpien.

„Vi kommer nok kørendes hjem, vi to!“ raabte han gemytligt, men 
Præsten svarede ikke.

Nu gav Mikkel sig med lallende Røst til at synge et Par Viser, men 
da Præsten stadig forholdt sig taus, blev han gal og begyndte at tærske 
løs paa ham.

76



„Dit Svin!“ raabte han arrigt — „er Du saa fuld kanske, saa Du 
ikke kan vaagne, naar Hovedet render frem og tilbage paa Dig som 
en Hakkekniv! — hva? — — —

Da de holdt foran det lille Hus og skulde til at læsse Præsten af 
Vognen, saa’ Mikkel og Kusken til deres Forfærdelse, at han havde 
været lovlig forhindret i at svare!

Præsten var død!---------
Elefant-Toddyerne havde blideligt ført ham over til det store Hinsides! 

— hvor der aldrig svares paa Grovheder — aldrig tages til Ægte — 
og hvor man ikke selv har Pligt til at forsørge alle de smaa Grøn
lændere, man har sat i Verden.
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1879

I
Foraaret 79 udstillede Ancher „Fiskerpiger, der en Aften er samlede 
paa Sladrebakken“. — Men ligesom de forrige blev det lidt af en 
Skuffelse. — Hvad Lægprædikanten ikke evnede, formaaede dette Bil

lede endnu mindre.
Billederne ejede ikke noget af den Virtuositet der blænder — heller 

ikke tilstrækkeligt af den Kraft som imponerer.
Og desuden — Skagen var endnu ikke det interessante Sted, der 

samlede Massernes Opmærksomhed.
Udsigterne var paa den Tid ikke særligt lyse for den unge forlovede 

Mand, som gerne vilde holde Bryllup og knap kunde brødføde sig selv.
Da Sommeren kom, fik han Bud fra Bornholm at hans eneste Søster 

laa uhelbredeligt syg. Han tog strax derover, og her mellem Sorgen og 

P.S.Krøyer: Chr.Krohg

de gamle Minder, blev et af hans 
fortrinligste Billeder til: „Bedste
moderens Sygeseng“.

Paa Kunstudstillingen — som var 
arrangeret sammen med dette Aars 
store Industri-Udstilling — vakte 
det strax en Del Opsigt, blev solgt 
— og fortjente sit Held.

Paa Bornholm gjorde han des
uden Udkast til sit^ næste store 
Værk „Vil han klare Pynten“.

Under Anchers Fraværelse hav
de Drachmann, Locher og Carl 
Madsen været i Skagen.
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Den sidste kom lige fra Paris, medbringende en stor Begejstring for 
Millet, og-----------------—------- et Sæt Klæder til 30 FrcsJ — hvilke
sidste vakte ikke saa lidt Misundelse hos Kameraterne.

Disse tre Kunstnere — Drachmann, Locher og Madsen, holdt ofte 
til i den „gamle Haves“ Salon, hvor de morede sig med at skyde til 
Skive efter Anchers Fotografier.

Ja — Salon efter Nutidens Fordringer kan man maaske neppe kalde 
dette Værelse. — Ialfald fandtes her en hel Del Ting, som ikke for 
den almindelige Mening hører til i en Salon.

Det var kort sagt et Sted, hvor der ikke var frugtesløst at gaa 
paa Opdagelser.

Da Drachmann en Dag støvede rundt der, fandt han saaledes i en 
gammel Bordskuffe nogle Noter angaaende Lars Kruse — den kække 
opofrende Redningsmand, hvem Autoriteterne nægtede Dannebrogs
korset, fordi han som Barn havde snappet en Tougstump — til 25 Øres 
Værdi — paa Stranden, og var ble ven straffet derfor.

Ancher havde formaaet Lars til at gøre nogle Optegnelser af sine 
Bedrifter, og havde ordnet og samlet dem lidt, dog med Bibeholdelse 
af Mandens egen snurrigt kor 
Skuffe — gemt hen til senere 
Brug — og Skæbnen var dem 
saa gunstige at de blev fundne 
af den rette Mand.

Kendte Drachmann dengang
Lars Kruse? —

Eller læste han her for første 
Gang om den gamle Helts haar- 
de Skæbne? — — — hvem 
ved!-----

Kun et er sikkert, den Uret 
der var bleven begaaet, vakte 
i hans Sjæl en Stormflod af In
dignation, stærk nok til at skylle 
frem over det hele Land, og føre
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Chr. Krohg: „Bagbord"

alle rettænkende Mennesker 
med sig.

Hvert Ord han skrev der
om blev som en Knytnæve 
i Ansigtet paa Smaalighed 
og Bornerthed, og med en 
saadan Kraft slyngedes Or
dene frem, at de fordrede 
og fik Refærdigheden i 
Tale! — og bragte Oprejs
ning til den saa længe For
urettede !

Ja! — Ørnen var vokset 
nu!----- ikke alene i Vinge
fang forresten — — men 
ogsaa i Længde!

Paa Hotellet maatte der 
dette Aar laves en extra 
lang Seng til Drachmann, 
hvor han kunde strække 
sig som et almindeligt Men
neske — og ikke være nødt 

til at anbringe Benene udenfor paa en Stol. — — —

Da Ancher vendte hjem til Skagen, var Thaulow og Chr. Krohg lige 
kommet.

Thaulow fra Paris. Krohg fra Berlin, hvor han havde studeret paa 
Gussows Skole.

Krohg havde Planen med sig til et Billede forestillende en Lods, der 
staar paa Commandobroen og commanderer „Bagbord**.

Modellen blev Niels Gaie — en Broder til Kæmpen Lars.
Senere blev Niels og hans Kone malet i deres Stue.

80



Forskønnede var Mo
dellerne ikke. Madsen 
— den altid aandfulde 
og skarpe, syntes at de 
saa ud „som de lige 
havde mistet Halerne.“

Da Billedet var fær
digt, udbød Krohg det 
til Salg for 100 Kr. — 
Pengepungen var tom — 
Krohgs Lyst til at rejse 
derimod ikke stor — og 
Ancher, der ved et usæd
vanligt Held var kommet 
til Penge, købte det strax. 
I mange Aar hang det paa 
Hæderspladsen i hans 
Dagligstue i Skagen.

Senere købte Krohg 
det tilbage — for en 
mere rimelig Pris.

Nu hænger det paa 
Galleriet i Christiania.

Chr.Krohg: Niels Gaie og hans Kone

Disse Billeder bar stærkt Præg af Gussows Skole. — Lidt tørre; 
Billedet af Stuen maaske tillige lidt luftløst. Men i alt hvad han malede 
var der en paagaaende Kraft — en energisk Realisme, der virkede stærkt.

Og med Iver forfægtede han sine Teorier.
Selv om man malede i en lille Stue, skulde man male som man 

saa det! Naturligvis forrykkedes Perspectivet! Personerne blev for 
store — Bordene drattede — o. s. v., men Krohg udførte det hensynsløst!

Medens han saaledes stormede frem med ungdommeligt Mod, gik 
Thaulow deroppe og malede Huse og Gader.
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I de unge Aar paa 
Akademiet havde han 
taget noget ubehændigt 
og tungt paa sine Ar
bejder — lidt „bjørne- 
agtigt“ mente de andre. 
Ingen ventede egentlig 
videre af ham.

Men Samlivet med 
Kammeraterne og den 
umaadelige Væddestrid 
med Krohg og Geger- 
feldt bragte „Skallen til 
at briste“.

Hans Kunst tog et 
mægtigt Opsving denne 
Sommer.

Livet rørte sig i det 
hele taget stærkt mel
lem disse unge gærende 
Sjæle.

Flere Kunstnere var 
kommet til — som Lo- 
cher — Neumann — Her-

Frits Thaulow: Købmand Holst’s gamle Hus Schend Julius Rungø
fra Karlsruhe (den elsk

værdigste af alle Tyskere). Desuden Gegerfeldt med sin Elev Barrau, 
der havde en fin Sans for Farve og en vis Soliditet. Et Billede af 
ham findes paa Luxembourg.

Ancher selv var begyndt paa sit store Værk „Vil han klare Pynten“. 
Dampen var sat op; men Bornholmer som han var, havde han ofte 
Sammenstød med Nordmændene (af rent personlig Art) og megen Mod
gang. (Hvad han dog selv er tilbøjelig til at mene, kun var til Gavn 
for hans Billede).
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Alt var opstemt. Der maltes og taltes — musiceredes og discu- 
teredes! —

Man stredes ideligt, om Gammelt contra Nyt. Krohg kom lige fra 
Max Klingers Kreds og var saa radikal paa alle Omraader, at han for
skrækkede de skikkelige Danske — som Thaulow forresten heller ikke 
levnede Ære for fem norske Ører.

Gegerfeldt med sit lune Humor — og Barrau, som kun forstod Fransk, 
var mere Verdensmænd dengang. Runge (den elskværdige) sagde kun 
lidt; — men Locher forstod udmærket at klare sit Standpunkt.

Anchers Guder blev derimod ubarmhjertigt revet ned fra deres 
Piedestaler.

„Thorvaldsen var en elendig Sinke! — ingen dansk Mand kunde 
male!“ -

Ancher var forfærdet! — men naar han nu tænker tilbage .... havde 
de saa ikke alligevel Ret — (for en Del) — disse stormægtige Karle?

Trods Arbejde og Disputer glemte man ikke at more sig.
Paa Grønsværet i „gamle Have“ spilledes der med Lidenskab „Munk“ 

— og det var en ren Svir, naar man var „ude“, at lade Pilekvisten 
svippe paa Thaulows tykke Bag, saa han brølede som en Oxe.

Flere af Kunstnerne var desuden ivrige Jægere — især Ancher og 
Barrau — og de andre fortærede med Glæde Byttet.

Thaulow roste sig af at være en stor Feinschmecker. „Ha ha! — 
Gegerfeldt lo lunt — ja Thaulow var sikkert ikke fed af intet“ — „men 
han skulde være Mester for spille denne gemytlige Feinschmecker et 
Puds!“

Ganske stille listede han ned til Stranden og skød en Maage, der blev 
stegt og serveret som Regnspove.

„En af de allerfineste Fugle!“ paastod Gegerfeldt. Og Thaulow nød 
sin Regnspove! —

„Det er Fanden hakke mig det delikateste jeg har faaet paa længe!“ 
sagde han.

Han var højmodig og vilde lade de andre smage; men Gegerfeldt 
tillod det ikke.
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„Jeg har skudt den til Dig, Frits! 
— kun til Dig!“ sagde han og hans 
Øjne skinnede af Ædelmod.

Men saa let havde det været at 
faa Thaulow til at gaa i Vandet, at 
de andre bagefter ikke nænnede at 
fortælle ham om Bedrageriet.

Nu kunde han dog hele sit Liv gaa 
og tænke med Rørelse paa Gegerfeldts 
„Opmærksomhed“ — den Slags Glæder 
skulde man ikke berøve Folk.

Ja, saa var Neumann jo ogsaa der
oppe ! — han havde som tidligere om
talt været i Skagen i 1869. —

Neumann var en Del ældre end de
Frits Thaulow andre.

Han havde en kjølig Elegance, og 
en Lethed ved at gøre Studier, som de Unge misundte ham.

Til Gengæld foragtede de rigtignok hans kolde og glatte Malemaade.
Neumann var ogsaa pillen og prikken — en ægte Pebersvend. Hver- 

gang han kom hjem blev Paletten skrabet og gnedet — og Penslerne 
omhyggeligt rensede. „Det kunde aldrig være godt.“ „Farverne var 
saa rene, at man næsten fik Lyst til at snuse efter, om Billederne ikke 
lugtede af Sæbeskrub.------------- ----------------------------- -----------
Et Billede fra Sønderstrand, efter Solnedgang, malet dette Aar efter 
Studier fra Skagen, hører vistnok til en af hans bedste Ting.

Som Menneske var Neumann elskværdig — lun og vittig — og ganske 
uden Fordringer.

Han hørte til den bredt gemytlige Aagaard-Sørensenske Kreds. Folk 
med et dygtigt Haandelag, men uden særlig dyb eller fin Indtrængen i 
Naturen.

Om Aftenen holdt han mest af en Whist, med Toddy og Vittigheder.
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C. Neumann: Skagen 1883

Engang boede Neumann i gi. Skagen sammen med gamle Maler Raad- 
sig, der ogsaa malede Strand- og Fiskerbilleder.

Raadsig var meget ængstelig for ikke at have ligesaa mange Skizzer 
som Neumann.

Men Gud være lovet! — da de, om Aftenen inden de skulde rejse, 
talte dem op, viste det sig, at de havde akkurat lige mange!

For at drille ham stod Neumann næste Morgen ganske tidligt op — 
listede sig ud, og malede endnu en Skizze — til stor Ærgrelse for 
Raadsig.
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GRISEGILDET

u skulde Grisen slagtes!
Hele Sommeren havde den staaet paa Sti i Hotellets Spisestue, 

og var bleven fodret kraftigt op med Mulkter. — 10 Øre kostede det 
at komme for sent til Middag, og at gynge paa Stolene var lige saa 
kostbart,

Mulkterne af første Slags rullede raskest ind, for hvem nænnede 
vel at forlade sit Billede, fordi Middags-Klokken fandt paa at ringe, 
netop som man var allerbedst igang, og inspireret til at sætte de be- 
tydningsfuldeste Klatter,

Meningen var jo heller ikke at Dyret skulde sulte — tvertimod! — 
Gegerfeldt plejede gerne om Aftenen, naar Discussionen var hedest, 

at tage sig en Gyngetur til 10 Øre,
Men saa var det ogsaa en Fryd at lette paa Bøssen og føle hvor 

den Dag for Dag blev tungere, til Flæsket tilsidst var saa faststoppet, 
at det ikke engang kunde rasle.

Da dén blev slagtet oversteg den Alles Forventning! — der kunde 
blive et Kolossal-Knald! —

For at Byens Borgere nu ikke skulde faa nys om noget, gik man 
med største Hemmelighedsfuldhed igang med Forberedelserne,

Der var især en Familie, som gerne vilde hænge paa ved Kunstner
gilderne! — de skulde narres! — Efter modent Overlæg fastsattes 
Gildet derfor til en Dag, da de efter alle Beregninger maatte være for
hindrede.

Men! — som der staar i de gamle Romaner:
Hvad skildrer deres Rædsel, da — midt under Lystigheden — Døren 

fløj op — og Stuepigen Lene kom med den Besked, at Familien sad 
inde hos Fru Brøndum og ventede paa at blive budt med.
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Rasende Protest fra alle Sider! — — — „Ikke paa nogen Maade!“ 
—7„De kan ryge og rejse, kan de!“ — „helst langt væk!“---------

„Pil af med dig, Lene, og sig til Fru Brøndum, at vi vil ikke! — Vi 
vi’l min Salighed ikke have det hele ødelagt!“

„Næ hør! Stop! — vent lidt Du! — Sig hellere at vi kan ikke! — 
Vi kan desværre ikke! — det lyder pænere! — „Ja, nej smukt for Fru 
Brøndum, mit Barn, og sig at vi kan desværre ikke indlade os paa 
at tage dem med!“

Der gik et lille Kvarter, saa kom Pigen tilbage; dennegang med en 
direkte Anmodning fra Fru Brøndum: om de unge Herrer ikke kunde 
vise hende den Venlighed at lade de Fremmede komme lidt op i 
Stuen. — De sad stadigt dernede og ventede, og det var hende da saa 
pinligt!

„Føj!“ — man saa til hinanden. Dette her var ikke til at komme 
udenom. — Naar Fru Brøndum selv bad .... hun der altid viste dem 
saa megen Godhed! — som aldrig gjorde Vrøvl om nogetsomhelst!-----

„Naa! — ja! — Lad dem saa i Himlens Navn komme, de Bæster!“ 
raabte En, „der er jo ikke andet for!“

Pigen vilde styrte afsted, men blev grebet i Farten. Prrr! — stop, 
stop lille Ven! Det haster sgu ikke saa svært!“

„Næ! lad Du dem bare blive siddende, mens vi---------ja vi ordner
lidt til Gæsterne, ser Du!“

Pigen grinede ned i sin Forklædesnip, medens de andre foer rundt 
og gemte! — gemte som Rasende alle deres Herligheder.

Champagnen skulde væk! — først og fremmest! — de Fremmede 
kunde let blive syge af at se paa saa megen Vin! —

„Ja, og Vindruerne! — bag Gardinet med dem! —
Saa! — lad dem saa komme, i Himlens forbistrede Navn.“ — Men 

pst! — vi gaar tidligt i Seng! — Allesammen! — at I ved det! — Vi 
er trætte, grusom trætte!“

„Javel — det var hørt!“

Da Familien omsider traadte ind, henrykte over at skulle deltage 
i et af de berømte Kunstnersold, var Stemningen overordentlig mat.
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Man converserede lidt — reserveret høfligt — hviskede lidt og ga
bede lidt.

Paa Slaget ti rejste den Første sig og bad Selskabet undskylde — 
han befandt sig ikke rigtig vel — maatte trække sig tilbage!

Buk — Godnat — — —
Strax efter følte en Anden sig overanstrengt af Dagens Arbejde! — 

ogsaa han maatte desværre------hm!-----------—
Igen Buk! — Godnat! —
Da det efterhaanden tyndede ud i Rækkerne og Selskabets to eneste 

Damer ogsaa desværre! havde trukket sig tilbage, indsaa endelig Fa
milien at det passende Øjeblik var kommet, og blev med udsøgt Høf
lighed fulgt tildørs.

Bevares! — intet at takke for! — — —
Javist er det mørkt! — September — ja kun et Trin!

Godnat — Godnat!

Saasnart Døren havde lukket sig efter de uvelkomne Gæster, var 
det som Huset blev levende. Det knirkede ved Døre, og lo og trip
pede paa Loftet, hvor de unge Piger var krøbet sammen paa en Drag
kiste — hviskende og tiskende.

„Er her sikkert?“
„Javist! — kom bare!“
Hver kom farende fra sit Rum. — Sejershyl over hele Linien, nu 

skulde der begyndes forfra. Rullegardinerne blev for en Sikkerheds 
Skyld trukket ned. Champagnen og de fine Sager kom frem fra Skjule
stederne ------------men!-------Thaulow? hvor var Thaulow? — ingen
vidste det! — Hvor Pokker var han bleven af? —

Efter nogen Søgen fandtes han — sødt slumrende i sin Seng. Han 
havde misforstaaet Aftalen om at trække sig tidligt tilbage, men blev 
uden Barmhjertighed halet op------— og viste sig kort efter draperet
som en gammel Romer — i sit Sengetæppe.

* *
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Om Efteraaret tog Ancher til København for at vise sit store Bil
lede til Julius Lange. Ved at se det opstillet i andre Omgivelser var 
han dog langtfra selv tilfreds. Billedet havde helt forandret sig, syntes 
han; Glansen var borte. Det manglede „sidste Haand“ baade her og 
der. — Resolut pakkede han det da sammen, og tog tilbage til Skagen, 
for at gøre det færdigt i Løbet af Vinteren. Ved et af Skæbnens ven
lige Luner traf det sig saa heldigt, at Anna netop ogsaa blev hjemme 
denne Vinter.

Efter det sidste Aar hos Kyhn syntes Ancher ikke at kunne spore 
noget videre Fremskridt i hendes Kunst.

Ja, det kom han pludselig i Tanker om — nu!
Han raadede hende derfor til at blive deroppe og male paa egen 

Haand!----- og Anna var ikke vanskelig at overtale.
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Michael Ancher: „Vil han klare Pynten"

BRYLLUPS-AARET
Foraaret 1880 blev „Vil han klare Pynten“ udstillet paa Charlottenborg.

Der var Spænding og Ængstelse inden Dommen faldt og dog en 
groende Sejersfølelse, som ikke lod sig kvæle. Gegerfeldt havde raadet 
Ancher til at udstille i Paris! — For Pokker, det maatte dog betyde noget. 

Billedet gjorde ogsaa Lykke, og gik paa en ret pudsig Maade fra 
Haand til Haand.

Først købte en Kunsthandler det; men betænkte sig og bad om 
Handelen maatte gaa tilbage. Lidt forlegen kom han op til Ancher og 
fortalte at han havde faaet Skænd af sin Kone for denne Dristighed 
— og vilde faa flere, om Købet ikke gik tilbage.

Ak! hvor meget har de stakkels Kvinder ikke faaet Skyld for, lige
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siden Adam skyldte paa Eva, Koner er saa nemme at have i Bag- 
haanden som Paaskud, naar man sidder inde med et Harehjerte, der 
intet tør vove.

Ancher var imidlertid ædelmodig. Som vordende Ægtemand bøjede 
han sig for Mandens Argumenter — og hans Ædelmod blev belønnet.

Billedet købtes af Kunstforeningen, derefter af Galleriet — og endte 
tilslut hos Kongen.

Majestæten havde forelsket sig i det — og da en Majestæts Ønsker 
bør gaa over andres, var Galleriet saa venlig at overlade ham det.

Der var dette Aar et smukt Billede af Gotfred Christensen. Kampen 
om Udstillingsmedaillen stod mellem Ancher og ham; men da Comiteens 
Medlemmer ikke kunde blive enige, og man selvfølgelig ikke fandt paa 
den nemme Udvej at give den til begge------fik Ingen den.

Jul. Lange sagde senere til Ancher: „var Stemmerne bleven vejede, 
saa havde Medaillen været din!“

For første og sidste Gang udstillede Anna i denne Saison under sit 
Pigenavn. (En Pastel af gamle Stine Bollerhus, som Kunstforeningen købte.)

Da Ancher desuden solgte et Par mindre Billeder, som Kunstfor
eningen ligeledes købte, kunde de dennegang møde frem paa Skagen 
som Sejerherrer.

Johansen fulgte med.
Begge søgte de et Udstyrslegat for Kunstnere — og begge var ikke 

fri for at gaa lidt i Giftetanker. For at faa Tiden til at glide malede 
de paa Kraft.

Saa en Dag, medens de sad og spiste nede hos Brøndum, kom der 
et Brev i blaa Convolut. Ancher saa forventningsfuldt efter det, men 
Brevet var til Johansen.

Hurra! — han havde faaet Udstyrslegatet! — alle Vennerne foer op 
og lykønskede. Kun Ancher sad tilbage — skuffet og lang i Ansigtet.

Han rejste sig stille og gik ned til Stranden for at male; men neppe 
havde han faaet begyndt, før Anna kom løbende, viftende med et stort 
Brev! — ganske Mage til Johansens — Hurra! Ogsaa Mikkel havde 
faaet Legatet. —
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Hvilken Henrykkelse! — de kunde ikke blive færdige med at snakke 
og lægge Planer! Det var som om Himmelen paa engang aabnede sig 
for alle gyldne Udsigter.

Nu skulde der rigtignok holdes Bryllup------—!
Først kom Johansens — — den 12te August. Det stod hos Kjøb- 

mand Møller. (Fru Brøndums Broder, og Marthas Onkel.)
Da Processionen vendte hjem fra Kirke, kom Postvognen kørende 

med Erik Skram, som morede sig meget over det lille landlige og male
riske Optog.

Trekløverets andet Blad, iCarl Madsen, var allerede bleven gift i 
Randers. —

Og den 18de August, paa Annas 21-aarige Fødselsdag, stod An- 
chers Bryllup med Fest og Dans hos Brøndums.

De gamle Koner i Skagen fortæller endnu med Begejstring herom. 
— »Fru Brøndum var i sort Silkemantille, lige saa stiv saa den kunde 
staa, og Svigersønnen traadte selv Dansen med hende!“------—

Ja, det var en Begivenhed som sent vil glemmes deroppe, da Brøn
dums lille Anna i hvid Mulls Kjole, og med Blomster i Haaret, dansedes 
ind i den hellige Ægtestand og blev Skagens — og alle de smaa Fisker
hjems — Fru Ancher.

Johansens lejede sig en Bolig ude i det forhenv. Posthus — langt 
vester i Byen (Professor Tuxens nuværende Hus). Og Anchers flyttede 
over i det „gamle Havehus“ — under meget beskedne Forhold.

Et Udstyrslegat tillader ikke mange Flotheder, og det var kun lidt, 
hvad Brøndums dengang formaaede at spæde til.

Paa Annas Toiletbord staar endnu et Par smaa Alabaster-Stager, 
der taler smukt om hine beskedne og nøjsomme Dage.

Men for Skagboerne tog det sig anderledes ud.
Lars Løt faldt i slig Forbauselse over Elegancen i de Nygiftes Hjem, 

at han slog Hænderne sammen og udbrød: „aldrig havde han da set 
noget saa fint i hele Raabjerg Sogn.“

Der var lavet lidt om paa det gamle Hus, for at passe Værelserne 
til for de Unge.
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Den „vestre“ store Stue blev indrettet til Sovekammer, og Salonén 
delt af med et Gardin, saa man fik baade Spise- og Dagligstue.

Og den gamle Boutik! — ja dette ærværdige Rum skulde nu igen 
forandre Skikkelse, for at træde ind i sin sidste og højeste Phase — 
som Atelier.

I sine unge Dage havde det været Stald; men det var snart saa 
længe siden, at Ingen huskede det mere!

Fot. GI. Havehus

Siden blev det forfremmet til Bolig for en gammel Fisker, som gemte 
sine Pengesedler i Sengehalmen eller under et Par afslidte „Vie-Buxer“, 
som han havde trillet sammen i et Hjørne af Stuen.

Naar Sedlerne blev for fugtige af den salte Luft eller Regnens Siven, 
trak han dem frem, og bredte dem ud paa Ovnbanken for at tørres. 
Undertiden traf det sig da saa uheldigt, at et Par Stykker af dem „gik 
til“ ved denne Behandling; men hvor meget han end ærgrede sig, og 
mimrede af Graad, blev han dog ved sit, at „den Slavs“ skulde man 
beholde hos sig selv og ikke give fra sig til en Bank, hvor enhver kunde 
gaa hen og stjæle dem!

I 1854, da Koleraen kom, blev Stalden — eller Værelset — hvad 
man nu vil kalde det (som et af de største i Byen) — omdannet til 
Lazaret for de Syge.
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Ikke saadan at forstaa, at 
de her var afspærrede — nej 
enhver gik frit hen og be
søgte sine døende Venner, 
for derefter at vandre til
bage og skjøtte Hus og Børn,

Hvem der skulde dø — de 
døde da ogsaa!

Saa havde Vorherre faaet 
sin Villie, som ingen Læge 
kunde gøre ham stridig.

Men hvad Hygieinen ikke 
formaaede at udrette, det 
gjorde Sandet, der virkede 
som et Filter, medens den 
friske Luft fejede de sidste 
Smuler væk, og strøg dem

Anna Ancher: Læsende Kone 1 i < ttlangt ud i Havet.
Da den gamle Kro var brændt — blev der lavet Boutik i Lazarettet. 
Og nu skulde dette gamle Rum — der som ovenfor nævnt i Mel

lemtiden havde tjent til Tegneskole for Madsen og hans to Elever — 
hæves op i en højere Sfære og blive Atelier for Kunstnerparret Ancher.

At Disken delte Rummet i to, voldte ingen Vanskelighed — saa var 
der Bord med det samme — og desuden var de jo to til at dele det 
— saa det passede „lisse bestemt41, som Lars Ness sagde.

Rigtignok havde gamle Kyhn, da han til Bryllupet sendte 6 Par fine 
Kopper, forlangt, at nu skulde „hans lille Anna44 en Dag vandre ned 
til Stranden med Malerkassen og alle sine Grejer, og lade dem sejle, 
thi som gift Kone gjaldt det ikke mere Kunsten — men Husligheden! — 
Det maatte hun forstaa! —

Ja! — „den lille Anna44 lo, og tænkte ved sig selv, at de to Ting 
maatte sagtens kunne gaa i Spænd.

Naturligvis vilde hun være huslig, det faldt af sig selv; det var desuden 
en ren Fornøjelse at kunne traktere de gamle Koner paa Kaffe i sit eget Hjem.
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Vanskeligheden var 
kun at holde Tan
kerne samlede, naar 
man gik og syslede 
med alle disse Ting, 
s aa man ikke skum
mede Fløden ud over 
Æggekurven, istedet- 
f or i Flødepotten, som 
hun havde gjort det 
igaar.

Men skulde det 
knibe, var Mikkel og- 
saa glimrende til at 
lave Bøf, og andre 
Ting.

Han kunde des
uden male Gulve — 
gøre Lamper istand! —

Ja! tusinde Ting 
kunde Mikkel gøre, 
det skulde sagtens 
gaa!----- Anna Ancher: „Kaffen er færdig"

Og det var de begge enige om — Maleriet burde ikke opgives.
Da Bryllupsfesterne havde sat sig lidt, tog de derfor fat med det 

lyseste Mod. — Ancher malede „Landskab med Figurer“ (Hirschsprungs 
Samling) og „en Pogeskole i Skagen“, der sammen med Annas Billede 
„Kaffen er færdig“ blev købt af Benny Goldschmidt.

Derefter slog Anna sig ned hos de gamle Hvedebrødsfolk — og 
Ancher holdt til ved Fyrbakken hos sine gamle Kendinger — Lars Gaie 
og „Fattig Kristian“.

Nu var det ikke længere saa smaat med Venner, som i de første 
Aar, da Skagboerne saa skævt til de unge Fusentaster, der kom farende 
herop om Sommeren og satte deres By paa den anden Ende.
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De sidste Aars Erfaringer havde bragt et varigt Omslag i disse Be
tragtninger.

Da Drachmann i 1880 viste sin Magt til (ved en eneste lille Bog) at 
skaffe Lars Kruse al den Oprejsning og Ære, som ingen anden havde 
formaaet at give ham, og derved langet Politiet en Dravat, hvad Skag
boerne inderlig undte det, — da indsaa de med Forbauselse, at disse 
Mennesker dog ogsaa kunde have deres Berettigelse,------og mere
end det! de bøjede sig med en barnlig Beundring for det ubegribelige 
Factum — at der laa Magt og Berømmelse i at skrive Bøger og male 
paa Lærred.

Fra den Dag Lars Kruse havde faaet Dannebrogskorset, bar Drach
mann en Glorie om sit Hoved — som aldrig helt svandt bort.

Hvad han saa senere faldt paa at bedrive, var han dog deres 
Drachmann! — Skagens og de Fattiges Hjælper og Ven. At „de Mis
sionske“ satte onde Øjne til ham, ildnede kun de andres Begejstring.

Thi hvem vilde vel formaste sig til at dømme en Mand som Drach
mann, om han end kunde være „lidt til en Side“ med Kvindfolk og 
andre Smaating!

Det ene hørte vel sammen med det andet -- raisonnerede de-----
— —------— og maaske havde de Ret!

Omtrent samtidigt blev altsaa Anchers Billede, „Vil han klare Pynten“, 
udstillet------og købt af Kongen.

Tilsammen Begivenheder der kunde kaste Glans baade over Skagen 
og Fiskerne!

Ancher havde desuden vist, at han nu var Mand for at forsørge 
en Kone, fuldt saa godt som de selv! Det fik Agtelsen til at stige ikke 
saa faa Grader.

Da han bosatte sig deroppe, havde han derfor mange Venner blandt 
Skagboerne og blev betragtet som et Slags højere Væsen, hvem man 
trygt kunde betro sig til.

Baade han og Anna tog Del i Fiskernes Ve og Vel og gik ud og ind 
i de smaa Hjem som en af deres egne.
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Nu var det heller ikke vanskeligt længere at faa Model, — enhver 
bød sig gerne til — og fandt i deres stille Sind, at det var en Ære,

Desuden tjente de Penge ved det, hvad en Jyde ikke er ufølsom 
for —------men!-------------- ------- her var dog et Punkt, som aldrig
rigtig vilde klare sig for Skagboernes primitive Tænkemaade.

Snakker man med en af de gamle Fiskere, kan det selv i de senere 
Aar godt hænde, at de lader falde en Bemærkning om: „at dengang 
Ancher eller „han Krøyer“ solgte „det eller det“ store Billede — tjente 
de hele 3 Tusinde Kroner paa det! — — —

„Men se! å fik kuns 50 Kroner,----- og å stod dog ved det næsten
ligesaa længe som han selv,“---------

Her stak igen dette Ufattelige frem — hvis Virkning de dagligt var 
Vidne til, men hvis taagede Urgrund dog altid undslap deres Begri
belse — — — Aandsarbejdets Overlegenhed,

Misundelse laa der egentlig ikke paa Bunden af disse smaa Skumle
rier, snarere en Reprimande — i al Ærbødighed! — til Vorherre og 
Skæbnen, som i mange Ting havde indrettet det saa svært forkert for 
Menneskene.

1881 var et forholdsvis stille Aar.
Brøndums Fremmedbog melder kun om Locher, samt de norske 

Malere Peters og Lundh.
Annas og Mikkels Venner fra København begyndte saa smaat at 

finde Vej til Skagen; men endnu var Bekendtskabskredsen kun ringe.
Saameget flittigere arbejdedes der — og af og til kom man sammen 

om Aftenen for at snakke lidt om Sagerne.

Naar Inspectionsbaadene lagde til, blev der dog altid Anledning til 
et Gilde, og Lystigheden tog Fart, styrket ved umaadelige Strømme af Vin.

Officererne, der ikke var trainede som Kunstnerne, i daglig Omgang 
med den ædle Drue, blev undertiden saa ovenud gemytlige, at de gav 
Døden og Djævelen i Hverdagslivets Smaakrav.
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Ja Historien véd endog at berette om en Kaptain, hvem Bachus i 
Ondskabsfuldhed havde kuldsejlet s a a stærkt, at han, henimod Gildets 
Slutning, maatte tilbringe sin Tid paa et yderst tilbagetrukkent Sted.

Fra dette lille Smuthul lærte han imidlertid at se s a a stort paa 
alt, at han (efterat de var kommet ombord igen, og Næstkomman
derende udbad sig Ordre for Turen) svarede, saa overlegent, som den 
lallende Tunge vilde tillade det: „Sej — sejl hvorhen I vil Kammerater! 
— det er saa ræ-ævnende ligegyldigt!“
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1882
KRØYER KOMMER TIL SKAGEN

I
Foraaret 1882 søgte Ancher et Rejsestipendium og var saa heldig 
at faa det.
Turen gik over Bornholm til Wien, hvor der var en stor international 

Udstilling af Kunst.
De største Navne var repræsenterede her: — Bastien Lepage, Puvis 

de Chavanne! — med fl. — — — Mere end tilstrækkeligt til at betage 
et Par unge Skagenskunstnere, som aldrig havde haft Næsen udenfor 
Danmark før.

De Ventede det Vidunderlige — og det første Indtryk var derfor lidt 
af en Skuffelse! —

Det Vidunderlige var ikke vidunderligt nok! — eller idetmindste saa 
helt anderledes, end hvad man fra Ungdommen havde vænnet sit Øje 
til at betragte som smukt og ret.

En Dag mødte de paa Udstillingen Krøyer, der strax drog dem ind 
i en dyb Discussion om alt det forbløffende som omgav dem.

Krøyer var en glimrende Vejviser og Forklarer, han boltrede sig 
som en Fisk i kendte Farvande.

De gjorde Udflugter sammen, opfriskede gamle Minder — og 
Krøyer berettede om de moderne Synspunkter i Kunsten — om Flader 
og Lys — om Bonnat — om Paris og Spanien!

Til Gengæld fortalte Ancher om sin lille Krog i Verden — om Skagens 
hele oprindelige og uskyldige Præg — men blev overmaade lang i An
sigtet, da Krøyer udbrød, „at han netop denne Sommer havde bestemt 
sig til at tage til Skagen!“ — efter Billederne at dømme vilde baade 
Natur og Motiver passe ham brillant.
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P. S. Krøyer : Selvportrait

Dette kom Ancher paa- 
tvers! — — At hans Do
maine var ligesaagodt som 
den andens — ja bedre for 
ham — var han ikke i Tvivl 
om ; men ligesaa sikkert vid
ste han, at han helst beholdt 
det for sig selv.

Det var ikke Krøyers 
store Dygtighed, der af
skrækkede; — hver havde 
sit Felt i Kunsten — sin In
dividualitet! — desuden var 
Krøyer saa flink og elsk
værdig — — — — — — 
men minsandten! om de ikke 
var nok if or vej en til at gaa 
deroppe og træde hinanden 
over Tæerne.

Krøyer kunde sagtens 
klare sig ! Han malede allerbedst i Selskab, og lod sig ikke genere, hvor 
mange der end stod i Klynge om ham, naar han arbejdede.

Ganske anderledes var det med Mikkel selv, der lod sig forstyrre 
og Plage, og kun kunde male, naar han var ene. Ja, det forekom 
ham næsten som Glansen og Glæden gik af Motiverne naar de skulde 
befamles af saa mange andre.---------------------—------- --------------

Ancher var derfor ikke saa lidt betænkelig, og søgte at køle Krøyers 
Begejstring ved at udmale hvor uhyre vanjceligt det var at faa 
Modeller.

Men Krøyer, der som bekendt var et blidt — men særdeles stædigt 
— Gemyt, lod sig ikke rokke fra sin engang tagne Beslutning. Hvad 
han havde bestemt, det stod fast! —

Den 19de Juni ankom han til Skagen — i øsende Regnvejr! — og
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blev vist ind i et af Brøndums Gæsteværelser! De var dengang over
ordentlig spartanske, og alt andet end hyggelige!

En Seng, en Servante, begge egetræsmalede, et do. Bord, samt en 
Stol!----- paa Væggen et Mylr af skrækkelige Tapetblomster, mellem
hvilke prangede et lille Spejl, hvori man, om det lystede En, kunde be
tragte sit eget grønne og fortrukne Ansigt!

Krøyer, som i Udlandet havde vænnet sig til megen Comfort og 
Elegance, saa sig forfærdet om, i dette Uhyre af et Hummer.---------

At blive kunde der ikke være Tale om! — Han vilde strax rejse 
igen! — men Kammeraterne gjorde Indsigelser; Skagen var slet ikke 
saadan! — han maatte blive og se hvordan Skagen var! — — blot 
et Par Dage! de vilde skaffe ham Logis!

De støvede ogsaa Byen rundt til de fandt et hyggeligere Værelse, 
hvor Krøyer lovede foreløbigt at slaa sig til Ro!--------- Og sit
Princip tro, begyndte han strax at male!

Man skulde bare tage fat paa det første det bedste! sagde han — 
saa fandt man nok senere noget, der interesserede stærkere!

De interessante Opgaver frembød sig ogsaa hurtigt. Han modelle
rede i denne første Sommer Drachmann samt paabegyndte de to be
kendte farvelagte Buster af Anna og Ancher.

Da Krøyer intet Atelier havde, maatte han ofte staa ude i fri Luft 
med sit Arbejde.

Kun naar Vejret var særligt slet, trak han sig ind i det lille forhen
værende Korntørringshus, — W. C. uden W. etc. — —

Senere paabegyndte han sit store Billede — „Vaaddragere ved Ska
gens Strand“.

Arbejdet gik godt, og han befandt sig i det hele taget uhyre vel 
heroppe.

Det første uheldige Indtryk var glemt og havde givet Plads for 
en stærk og varig Begejstring.

Alt passede ham storartet!---------
De mange Mennesker, som Ancher klagede over, var for Krøyer 

kun et Plus mere! — Arbejdet i Fællesskab inspirerede ham! — og 
Festerne gav ham Motiver til de bedste af hans Billeder.
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Fot. Krøyer modellerer Anna Ancher

Selv Manglen paa 
Comfort — ja paa de 
simpleste Bekvemmelig
heder — betragtede han 
nu med et overbærende 
Smil, syntes egentlig det 
var ganske morsomt, — 
et Udslag af Skagens 
Originalitet.

„I Skagen hjalp man 
sig, som man kunde“ — 
man blev opfindsom! — 
det var netop en Del af 
Fortryllelsen.

Og naturligvis gik det 
her, som overalt hvor 
Krøyer kom — han blev 
beundret og forgudet af 
Kammeraterne.--------
Alle elskede ham!-----
— særligt den unge Bj ørck 
var hans tro og beun
drende Tilbeder! — Og 

sikkert har det for Bjørck spillet en ret stor Rolle som Maler, at han 
paa dette tidlige Tidspunkt af sin Udvikling traf sammen med Krøyer 
og fik Lejlighed fil at se og lære af hans eminente Dygtighed.

Vanskeligheden ved at faa Modeller, som Ancher saa stærkt havde 
fremhævet, mærkede Krøyer intet til. — —

Jordbunden var opdyrket og beredt af Forgængerne, og skønt 
Krøyer endnu ikke havde ydet sit Bidrag til Skagens Forherligelse — 
som Ancher, Drachmann og fl. — blev han dog, fra det første Øje
blik han kom derop, betragtet med den største Andagt og Ærbødighed!

— Baade af store og smaa — som nedenstaaende viser.
En Dag da Krøyer spadserede ved Stranden, sad den lille Anne
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Møller (Anna Anchers Cousine) 
med en Veninde, paa Bænken 
i deres Lysthus — og kiggede 
nysgerrigt paa ham.

„Saa Du ham?“ sagde hun 
og puffede til Veninden — „han 
er vist ogsaa Maler!“

„Ja, det er Krøyer!“ hviskede 
den Anden.

„Krøyer? — hvad for en 
Krøyer?“ — —

„Men Anne! véd Du da ikke 
at han er Danmarks største 
Maler!“

Det kom med slig en Andagt 
og Højtidelighed, at Anne blev 
ganske betaget.

„Næh! — men hvor vidste 
Du det fra?“ spurgte hun lige- 
saa andægtigt.

„Jeg har læst det i Aften
posten!“

Fot. P. S. Krøyer

Pigebørnene havde rejst sig, og stod med hinanden om Livet for at se 
paa den pæne unge Mand, som gik forbi dernede — i mørkeblaat Che
viot — lidt rundrygget — men med saadan et kønt rødt Skæg.

— —------„At han var Danmarks største Maler! —------- Større
end alle de Andre heroppe!--------- Det var næsten ikke til at tænke!
— — — og Anne var lidt ærgerlig paa sig selv, fordi det ikke var 
hende, der havde vidst Besked med ham, — hun der ellers havde Lej
lighed nok til at færdes mellem alle Storhederne paa Tante Anes Hotel! —

Da hun ikke var større end som saa, havde hun været Legekam
merat med den store Thaulows lille yndige Nina!------hun kendte
den store Krohg! — og var i Familie med Ancher, som ogsaa var 
meget meget stor! — — — —
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Og Bjørck! — som nylig var kommet. Ja, han var maaske ikke 
saa stor endnu! — men blev det nok snart! Bjørck var smuk------
og altid saa munter! — Han havde mangen Gang brugt hende og de 
andre Børn som Haandvægte og løftet dem højt op i Vejret.

Ja! — hun havde rigtignok kendt mange Storheder i sit lille Liv.
Men efterhaanden som der kom flere og flere til, var det ikke 

let at holde rede paa dem!----- og nu var hun altsaa ogsaa kommen
tilkort!---------

Nogen Tid efter denne lille Begivenhed, blev Anne inviteret hen 
som Legekammerat for Drachmanns ældste Datter Gerda.

Anne følte sig hverken imponeret eller beæret. Drachmann var ikke 
Maler, vidste hun — eller da „næsten*4 ikke; og selv havde hun fine 
Kort paa Haanden som Datter af Byens største Købmand — og Cou- 
sine til Hotellet, hvor alle de omtalte Store holdt til.

Det gav en stolt Følelse af at „have Slægt i Følge44.
Anne langede derfor modigt ud efter Gerda, for at prøve hvor sik

kert hun stod!
„Hvad er din Faer?44 spurgte hun vigtigt, og haabede at Gerda til 

Gengæld vilde spørge om hendes. Men Gerda maalte hende kun med et 
forbauset Blik fra sine lyse Øjne: „Ved Du maaske ikke44 — sagde hun 
hovent — „at min Faer er Danmarks største Digter!44

Anne blev blussende rød. — Nej! det havde hun ikke vidst! — hun 
vidste ikke engang rigtigt hvad en Digter var; men følte at det maatte 
være noget umaadelig stort, som hendes eget ikke kunde holde Maal med. —

„Naa, kom saa Du! — hvorfor staaer Du saadan og ser! — Gerda 
fløj omkring som en vilter Dreng; hun havde forlængst glemt det hele 
og vilde have den ny Veninde med til en Tagfat rundt om Huset, og 
hen til Bagerens gamle Træer. — Men Anne kunde ikke i Hast komme 
sig oven paa den Dukkert, hun havde faaet.

Danmarks største Maler! — og Danmarks største Digter! — Begge 
havde i kort Tid beskæmmet hendes lille ærgærrige Viden!----- — —

Da Krøyer ikke blev færdig med sine „Vaaddragere ved Skagens
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P.S.Krøyer: Vaaddragere ved Skagens Strand

Strand“ vendte han tilbage næste Aar i Mai, for at lægge sidste Haand 
paa Værket.

Og som det Lykkens Kælebarn han var gennem hele sin Ungdom, 
fik han akkurat det Vejr han skulde bruge. — Hver Dag smældende 
Solskin lige til Billedet var malet.

En Dag, da han kørte til Nordstrand med sine Modeller, svingede 
Kusken lidt for kort om henne ved Batterivejen, og heldte Vognens 
hele Indhold ned i den dybe Fyrgrøft, der stod med Vand op til Randen.

Den Fisker, hvem det var betroet at holde det kostbare Billede, var 
saa ængstelig for at det skulde lide Skade, at han uden at kny blev 
liggende paa Ryggen i Vand og Mudder, medens han holdt Billedet højt 
fra sig i Luften.

Billedet fik 2den Medaille paa Salonen, og blev solgt til en Privat
mand i England. — — —----- —------------------ —-------------------

Dette var Krøyers første Sommer i Skagen.
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P. S. Krøyer: Oscar Bjørck

B
jørcks Ankomst til Skagen fandt Sted under ligesaa uheldige Om
stændigheder som Krøyers.

Det var en Regnverjsdag af Skagens værste, da han sammen med 
en ung Malerkammerat kom til Brøndums Hotel, træt og gennemblødt 
efter den lange Tur med Postvognen.

„Om her var Rum at faa hyra?“
„Jo-oh! — Rum det var her maaske nok!---------
(„Man lod ikke til at være svært interesseret i ny Folk her“ —).
De blev vist over i en Sidebygning til et Par smaa Værelser------

sure og mørke! — —
Fy Fa’n!--------- saa her var fait!
Ikke det Gran af Hygge! — Vinden peb gennem Sprækker og Døre! 

------og udenfor----------- ligesaa trøstesløst! — Graat vaadt Sand! 
— svingende Marehalmstotter — og fra Taget et evindeligt Dryp!

Bjørck fik Rejsebogen frem for at overlægge med Kammeraten, 
hvorhen Turen nu skulde gaa. — Thi at de hurtigst muligt vilde for
svinde herfra, det var de begge klare over.
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„Fa’n saa fait — saa forbannat et Sted at dumpe ned paa!“ De 
var endnu ikke blevet enige, da det bankede paa Døren, og en Pige 
kom ind med et Kort, hvorpaa der med flot Haand var skrevet en 
Indbydelse til de unge Herrer Malere: — „om de havde Lyst til at 
deltage i en lille Fest, sammen med Colleger paa Hotellet!*1

Bjørck smilede strax glad! — og syntes lige paa engang at Vejret 
blev bedre og Stuen lysere! — eller var det Tørklædet, som den unge 
Pige havde paa, der gjorde den behagelige Forandring. Det var gult som 
Solen — skønt Vandet drev fra det, ned over Næsen og de blanke Kinder.

„Javist! — de takkede saa meget! — det skulde være dem en stor 
Fornøjelse!“

Han lo — og Pigen lo — ud af hele sit brede Ansigt.
„Disse Svenske var da no’en „skyønne“ Fyre! tænkte hun, „om man 

blot kunde havt Held til at forstaa, hvad de sagde!“
Saa satte hun i Løb over Gaarden igen; — og Bjørck og Kamme

raten glemte baade Rejsebog og Planer, for at finde det fine Tøj frem.
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Mørket havde forvandlet sig til Lys — til Fest — til Herlighed! 
Brødrelauget havde aabnet sig for dem — og dermed var Portene slaaet 
op paa vid Gab for et Perspektiv af frugtbare og rige Arbejdsaar.

Bjørck var kun 22 Aar dengang — og lige kommet fra Academiet! 
— Om Foraaret havde han set Anchers Billede „Vil han klare Pynten“, 
og strax besluttet sig for Skagen. Den Natur vilde han se — og saa- 
danne Modeller vilde han male!

Han var en munter og elskværdig Fyr — fuld af Arbejdsiver og 
Talent. — Han malede og han spyttede! — for det maatte til naar han 
rigtig skulde tage fat; tørte Pensler i Frakken — og sang af fuld Kraft: 
„låtom os Alle vara glata!“

Og hvor smuk han var! et kraftigt skaaret Ansigt, og mørkt krøllet 
Haar; saa svært, at Vennerne senere i Løjer forærede ham en Kreatur
kam til at kæmme det med.

Men Bjørck var kun en af de mange, som Skagen drog til sig i 
disse Aar!

Allevegne fra kom de — baade tillands og tilvands! Én Dag kom 
Thaulow sejlende i sin Kutter! Han havde Krogh og Geologen Helland 
med sig.

Snart efter kastede Orlogsskibet Anker udfor Byen — en Baad blev 
roet ind — og Drachmann med Kone og Børn sat af paa den hvide Strand.

Det blev til stor Frokost hos Anchers. — Kunstnere — Officerer 
— hele Grejen! — — —

(Ogsaa dennegang fik Officererne lidt for meget. De blev saa om- 
taagede af Vin og Glæde, at de glemte hvor de var, og krævede ind 
som paa en Beværtning.

Et lille manende Ord var dog tilstrækkeligt til at gøre dem ædru igen.
Alle som En rejste de sig — bukkede chevaleresk for Værtinden, 

og gjorde hende en Undskyldning.)
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Nu var Skagen i Festens Tegn! —------
Krøyer og Drachmann førte an!
Krøyer var den utrætteligste Sanger! med italienske, spanske! — 

tyske og franske — ja ikke mindst danske, Sange, foredraget med hans 
bløde, let slørede Stemme, og dramatiske Foredrag, forstod han altid 
at sprede Stemning omkring sig.

Og Drachmann strøede Viser ud af sit Overflødighedshorn! —-----
som den lille, til „Principet Brøndum“.

Tak for de Dage — de glade, de mange! 
Tak for de færre — de sure, de bistre!
Tak fordi ingen blev skræmt eller bange 
Tak for at Skæmten fik Lov til at gnistre!

Tak for detVaade! det smagte saa godt. 
„Degnen“ forstaar sig paa flydende Varer.
Tak for det tørre! — det glider, naar blot 
paa Bourgognen ej karrigt man sparer! —

Tak til den troligt arbejdende Kvinde, 
Sjælen i Huset! — usynlig som Sjælen!
Tak til de To, som i Stuerne inde, 
vimser paa Taaen, og snurrer paa Hælen.

Tak for hver Aften, og for hver Dag! 
Tak til „Principet“, som virker i Stilhed!
Det vil vi mindes, naar fjernt paa vor Bag, 
vi har Skagen i Vinterens Vildhed!

Drachmann blev ofte, ved Drikkelagene og under Disputterne, saa 
kaad og balstyrig, at han maatte bruge Skyts. Engang røg f. Ex. Oste
klokken ud ad Vinduet for at give det rette Udraabstegn og „Fanden 
lyne mig“ efter en Sætning. —

Kom Talen hen paa Politik, exploderede han som et Krudttaam. 
Rosenstand var sædvanlig Modstanderen.
Han var decideret Højremand — vittig og slagfærdig. Hos alle de 

unge Brandesianere kunde han med Lethed faa Lidenskaben til at 
slaa Gnister, hvad Under da, om Drachmann fik Bersærkergang, naar
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P. S. Krøyer: Vilh. Rosenstand

de to tog sig en Tørn sam
men.

En Dag, da Krigen rasede 
voldsomst, greb Drachmann 
en Skammel — eller lignen
de Vaaben — og kylede den 
fra sig af al Magt for at 
vise, at saadan en „Bombe“ 
skulde Højremændene have 
i Synet.

Uheldigvis ramte „Bom
ben“ den ganske uskyldige 
Fru Emmy, der netop glø
dede ligesaa hedt af Frihe
dens hellige Ild som Drach
mann selv.

Da denne saa, hvilken
Skade han havde anrettet, blev han strax blød om Hjertet, og ulykkelig, 
og Vildskaben var langt borte, — bag de syv Bjerge.
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DRACHMANNS BESØG PAA FYRSKIBET

O
m Drachmann nedstammede directe fra en eller anden gammel 
Gudeæt eller overjordisk Fyrsteslægt kan ikke siges med Sikker

hed, men det er højst sandsynligt.
Idetmindste havde han den Ævne tilfælles med disse gamle Her

skere, at han kunde skifte Ham saa ofte han lystede.
Og det var ikke hans Vane at slide paa den samme ret længe ad 

Gangen — han holdt af Forandring og kunde stikke i en ny ligesaa 
let som vi Andre trækker en Vante paa.

I sit lille idylliske Hus i Skagen kunde han vaagne op om Morgenen 
som den medgørligste og blideste Familiefader, der med Andagt be
tragtede de smaa lyslokkede Undere, som tumlede sig i lystig Leg om
kring ham.

Hjemmets rene Aande stemte til Blidhed og greb dybt i Skjaldens 
fineste Hjertestrenge.

Alt omkring ham — ligefra Vedbenden, der strakte sin beskyttende 
Arm ud over det skrøbelige Tag, til de smaa uskyldige Døre, der var 
saa lave at man maatte bukke sig dybt for dem, for ikke at slaa Buler 
i Digterpanden!------manede det ikke alt til trofast Omhu mod den
lille Rede, hvis Beskytter han var, og som han skulde værge mod Livets 
haarde Stød! —

I saadanne Øjeblikke havde vist ingen en føjeligere Ægtemand end 
Fru Emmy!------

----- Den lille Fru Emmy, der maatte staa paa Taaspidserne for 
at naa saa højt at hun kunde binde sin store Mands Slips, men dog 
altid var høj nok til at naa op til hans Hjerte — klog og rolig nok til, 
naar Lejlighed gaves, at faa hele den lange Pragtkarl forvandlet til det 
blødestcVox, som hun kunde vikle om sin Finger.
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Holger Drachmann: Skagens Sønderstrand med Fyret i Baggrunden

Sandheden i Ære, maa man dog tilstaa at dette Kunststykke ikke 
altid lykkedes lige godt!

Tog man lidt for haardt om den skikkelige Ægtemand, kunde han 
som den snilde Fætter Loke gøre sig glat som en Fiskehale, og smutte 
ud mellem Fingrene paa En.

Eller han kunde lige for Fru Emmys Øjne svulme op og blive til 
den vældige Thor, der dundrede løs med sin Tordenkile og pæglede saa 
kraftigt med Jætterne, at selve Verdenshavet sank et Par Tommer under 
dagligt Vande!---------

Hvor var Hjemmets Sødme da?---------
Et Spark bagud af Hingstens Hov! — og det hele røget Pokker ivold! —

Naar Skaberaanden kom over ham, drog Drachmann sin smukkeste 
Ham paa. — Mægtig som en Kuppel hvælvede Panden sig, og Skjal
dens Øjne lyste af fjerne Syners Magt.
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Da maatte han ud ved Havet — — hvor Maage og Ørn spændte 
over de store Vidder og gav Tanken Højhed og Kraft.

Naar han paa disse Skjaldeture vandrede frem og tilbage ved Ska
gens Gren, kunde det hænde at hans Blik kom til at strøjfe Fyrskibet, 
der laa og gyngede derude paa Dønningerne — — glittrende skarpt i 
Solskinnet — og i Taage tegnet op med de blødeste Conturer.

Der var noget trolddomsagtigt dragende ved dette Skib! — Saa uligt 
alle de andre dagligdags Fartøjer, der passede deres borgerlige Dont, 
og drog fra Land til Land for at handle og tinge.

Altid laa det der — næsten som en lokkende Sirene! æggende nær 
— og dog altfor fjernt! — — kækt og yndefuldt vuggende!

Om Aftenen hyllede det sig i Skumringens lette Slør — og sendte 
kun Glimtet fra sit ildrøde Øje ind over Land.

Det rent ud sagt drillede ham — dette Skib! —
Det vakte Erobrerens Lyst — Elskerens Glød — Vikingernes gamle 

Eventyrtrang!------
Ved alle Guder! han maatte besejre dets Fjernhed! han maatte tage 

det i Besiddelse — føle dets vuggende Rytme — trampe omkring paa 
dets Dæk! — Og — last not least! — derude kunde man vel ogsaa 
for en Gangs Skyld feste!------------- -----------

En smuk Sommermorgen sejlede Drachmann da derud med Fru 
Emmy og Krøyer.

Søen laa stille og blank som Perlemoder — kun langs Baadens Sider 
løb Vandet med sagte Kluk, som Lyd af rislende Kilder.

Men nede under Horisonten laa Stormen og strakte sin Krop. Den 
havde sovet et Par hede Dage bort, og var nu rede paany til en munter 
Rundtur, som skulde faa Grenens „hvide Lam“ til at springe højt af Skræk.

Ikke saasnart var de tre Gæster kommen ombord paa Skibet — 
havde set sig lidt om, og tømt det første Velkomstbæger — før det 
begyndte at sukke ildevarslende i Fuger og Planker.

Det var Stormens første Pust.
Snart kom den helt i Aande; hvirvlede sig med Hyl og Hvin om

kring — piskende Havet i Skum, saa det sprøjtede over Mast og Ræer.
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Skagens Gren

Skibet rullede og rykkede i Ankerkæderne — og ved hvert Ryk var 
det, som om alt, hvad der ellers hviler dulgt og fredeligt i Menneskets 
Indre, fik Uro paa sig og vilde op gennem Halsen.

Fru Emmy saa hjælpeløst paa sin Mand — og han saa ligesaa hjælpe
løst paa hende! —

Vikingelysten var ganske forsvunden, og han bad saa mindeligt, om 
de hurtigst muligt maatte blive sat i Land.

Desværre — Officererne trak beklagende paa Skuldrene — at sætte 
Baad ud nu vilde være livsfarligt, ja ligefrem ugørligt! De maatte have 
Taalmodighed lidt! Stormen vilde snart mindske — forhaabentligt — 
hm! — saa---------

Men det vilde Stormen paa ingen Maade.
Den boltrede sig vidunderligt mellem de sønderrevne Skyer og var 

ikke tilsinds at opgive sine Krumspring for det første!
Det blev en skrækkelig Nat.
Næste Morgen serveredes der Kaffe og Rugbrød for de blege Gæster

— og Middagen stod paa Ærter med Flæsk.
Det var haardt nok at gaa paa; men noget maatte de have i Livet

— og Skefuld for Skefuld krøb Maden ned.
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Men da var ogsaa Fru 
Emmys Kræfter udtømte. 
Hun kunde ikke udholde 
Kahyttens kvalme Luft — 
og blev anbragt oppe paa 
Dækket, indhyllet i Tæp
per og Plaider.

Der sad hun----- mat
og elendig----- tænkte
intet — — hørte intet! 
— bag hendes lukkede 
Øjne var det som Tiden 
sled sig forbi — kæm
pende — stønnende — 
uendelig. — Var Dage 
rundne hen eller kun Ti
mer? -----hun vidste det
ikke selv — da der paa 
engang paakom hende 
en underlig Fornemmelse 
af, at nogen saa paa hen
de — og blev ved at se.

Hun glippede lidt med det ene Øje — det var Krøyer, der stod foran 
hende paa Dækket;------og med svag Forundring dæmrede det efter-
haanden frem for hendes Bevidsthed — at han malede!----- malede!
— — hvem?---------

Nu kom begge Øjnene op! — Ja sandelig! stod han ikke der, det 
gale Menneske og malede! — malede hende! — herude, paa dette 
forfærdelige Sted, hvor man kun kunde tænke paa at dø!---------

„Nej Krøyer! — jeg kan---------kan ikke!“ mumlede hun. Krøyer
nikkede og vinkede rask med Haanden.

„Sid bare stille! — sid som De sad! — sagde han ivrigt — bryd 
Dem ikke om mig!1*

Bleg, men fuld af Energi, stod han paa det slingrende Dæk og
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smurte løs paa et lille Lærred, som han — Himlen maa vide hvordan 
— havde faaet stillet op og surret fast.

„Bryd Dem bare ikke om mig! — gentog han beroligende — De 
kan godt lukke Øjnene! — men De har en saa vidunderlig Farve-----
at jeg maa male!

Hendes Øjne gled til igen — og Timerne arbejdede sig videre — 
sukkende — huggende! — —--------- —

Først henad Aften stilnede Stormen saavidt af, at de tre ulykkelige 
Eventyrere kunde forlade deres ufrivillige Fængsel og blive sat i Land.

Modtagelsen var jublende, da de matte og grønblege, blev baaret 
ind fra Baaden — men selv var de ikke rigtig oplagte!

Vikingehammen havde Drachmann ladet blive ude paa Skibet.
Ved Guderne! — det skulde vare noget, inden han igen lod sig lokke 

af Sirenernes Sang!
Halvandet Døgns Pinsel havde slaaet koldt Vand i det urolige Digter

blod. — Han var nu atter den ømme, fredsommelige Ægtemand, der 
med sin lille Hustru under Armen vandrede hjem til den lune Rede.

Til Hjemmets Hygge — — og Fred! — —
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AFTEN-ACADEMIET

F
or at varetage Gildernes Tarv og forhindre de altfor flittige i at 
spænde Ben for disse ved at arbejde om Aftenen oprettedes i 
det Herrens Aar 1883

AFTEN-ACADEMIET PAA SKAGEN!
En munter lille Institution — undfangen af Krøyers geniale Hjerne, 
Navnet kunde maaske være lidt misvisende — idet det ledede Tanken 

hen paa alvorligt Arbejde i Kunstens Tjeneste — men sejlede Skagens- 
Academiet end under falsk Flag, saa strøg det dog en forbandet lystig 
Fart i de Par Aar, det existerede.

Dets Maal var Fester! — Sold — Glæde! — og Fru Anna Ancher 
— født Brøndum — var Academiets høje Patronesse.

Som saadan overraktes der hende af Krøyer et elegant udstyret 
Diplom — hvorpaa hun selv ses tronende i Midten — i skarp Profil, 
og med gevaltigt Knæk paa Næsen — omgiven af Karrikaturer efter 
de andre Maleres Arbejder.

Særligt havde Krøyers Vid boltret sig med Bjørcks nye Billede „Nød
skud“, som strax var bleven „historisk“ paa Grund af de mange vid
underlige Forvandlinger det gennemgik under Udarbejdelsen.

Til at begynde med fremstillede det en Kvinde, der omgivet af sine 
Børn staar, ængsteligt lyttende, ved Vinduet, medens Manden skynder 
sig at komme i Olietøjet, for at ile sine forulykkede Brødre til Hjælp.

Men efterhaanden som Arbejdet skred frem, blev Manden øjensynlig 
fyldt af en levende Uro, og kunde ikke holde sig stille paa Lærredet.

Man saa ham forfra — bagfra — man saa ham i alle mulige Stil
linger — fortvivlet kæmpende med sit Ærme.

Tilsidst forsvandt han ganske! — (maaske var det i Mellemtiden 
lykkedes ham at komme i Frakken).
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Da Billedet var færdigt, stod Konen ene tilbage med Børnene — 
endnu ængsteligt lyttende efter Skuddene derude fra Havet.

P. S. Krøyer: Anna Ancher som Patronesse

Fiskere optagne som Med
lemmer.

Meningen hermed var dog 
ikke alene at vise Kunst
nernes demokratiske Sinde
lag. — Det Folkelige skulde 
tillige tjene som Øjenslyst — 
være et malerisk og deco- 
rativt Moment, — hvilket 
naaedes ved at forpligte Fi
skerne til, paa de store 
Gala-Academi-Dage, at mø
de frem i Olietøj, Sydvest, 
osv. — kortsagt hele Pragt- 
Udstyret.

Thi s a a stærk var den
folkelige Følelse dog ikke, at man tog i Betragtning, om Fiskerne om
kom af Hede i Gildeshallen.

Trods Aften-Academiets ihærdige Arbejde, formaaede de dog ikke 
at holde Styr paa alle disse gærende Kunstner-Gemytter, der gav Fanden 
i Love og Forordninger, hvad disse saa end gik ud paa.

De malede hvor og naar de havde Lyst! — festede og discuterede 
eftersom Aanden var over dem, og til alle uberegnelige Tider.

Undertiden strakte Discussionerne sig over hele Dage! — Bordene 
blev dækkede — og de blev afdækkede! — Colonien blev stadigt sid
dende, tæt hyllet i Tobaksrøg, for at debattere deres uudgrundelige 
og interessante Problemer.

Da Georg Brandes kom, samledes Klyngen ganske naturligt om ham
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P. S. Krøyer: Karikatur af Oscar Bjørcks „Nødskud“

— Mesteren! — for hvem de alle maatte strække Vaaben------selv
Krohg, der ellers var temmelig dygtig til at forfægte sine Meninger.

Brandes’ spillende, aandfulde Udtryk, naar han talte og fortalte, betog 
dem ganske!------

Det var som en Esse, hvorfra Gnister funkede og sprudede — og 
Ilden glødede de store Tanker.

Det Udtryk maatte foreviges! — — Ja Pinedød — han maatte 
males.

Saa sad Brandes da ovre i Anchers Atelier — lig Solen mellem alle 
sine Drabanter: — Krøyer — Ancher — Krohg — Bjørck — Eilif------
stadigt talende — fortællende — disputerende! — Ikke et eneste Øje
blik trættedes denne mærkværdige og stærke Aand! —

„Det er den interessanteste Seance jeg har været med til,“ siger 
Ancher. „Vi prøvede jo ogsaa at komme frem med vores Mening; 
men han vippede os hurtigt! — naar Talen da ikke faldt hen paa lige
frem kunstneriske Gebeter.
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P. S. Krøyer: Eilif Peterssen og Oscar Bjørck maler Georg Brandes

Brandes fik paa denne Maade ikke megen Lejlighed til at nyde 
Friluftslivet i Skagen.

Men Krøyer paastod, at det gjorde heller ikke noget!
Naturskønhed var ikke denne store Mands Specialitet.
Engang da de spadserede sammen— „i det dejligste Vejr!“ havde 

Brandes nemlig sagt „skal vi ikke hellere gaa ind! — der taler vi meget 
bedre!“ —

Dette kunde Krøyer aldrig glemme!
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PONTOPPIDANS FØDSELSDAG

S
pørger man Pontoppidan om Sommeren 83, faar man det Svar, at 

„hans Erindringer fra denne Tid staar lidt taagede.“
„Han havde nyligt debuteret i Literaturen — var mest opfyldt af 

sin egen Gevaltighed — og gik omkring med svimlende Hoved, i en 
Tanketaage, der gjorde, at Personer og Begivenheder passerede saa 
underligt spøgelseagtigt forbi!“

Hans paalideligste Erindring er, at Sommeren var meget „vaad“. 
Kolonien i Skagen greb nemlig med Henrykkelse enhver Lejlighed 

(i dødsfald ogsaa de sørgelige) til at feste og drikke Champagne.
Der var just dengang en skandinavisk Kunstudstilling i København 

— og kom der nu Meddelelse om, at en af Kunstnerne havde solgt 
et Billede, maatte denne lykkelige Begivenhed jo fejres.

Men selv om et saadant ventet Bud udeblev, benyttedes ogsaa dette 
som Anledning til at slaa Gækken løs! — Thi da skulde man jo trøstes.

Var Bølgerne gaaet særligt højt — som det ofte hændte, f. Ex. ved 
Anchers og Krøyers Fødselsdag — kunde der indtræde et Øjebliks 
Vindstille. Man pustede for at samle Kræfter til næste Omgang--------

Aftenen efter et saadant Gala-Sold (jeg husker ikke nøjagtig hvilket), 
da alle andre var gaaet tidligt hjem, mødte Ancher Pontoppidan, som 
bød paa et stilfærdigt Bæger — „i Dag var det nemlig hans Fødsels
dag! — han havde ikke villet sige det!“

Men et Bæger „i Stilhed“ vilde Ancher ikke være med til! Pontoppi- 
dans Fødselsdag skulde fejres med Glans.

I en Hast fik de fat paa et Par Flasker og løb afsted for at faa 
Kolonien trommet sammen.

Først til Krohg og Lundh — der boede sammen ovre hos Jomfru 
„Storm“.
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Michael Ancher: Henrik Pontoppidan

De marcherede ind i 
Stuen, satte Flaskerne fra 
sig paa Gulvet og tændte 
Lys.

Lundh glippede dovent 
med Øjnene og gad først 
ikke røre paa sig, men da 
han saa de tykmavede Fla
sker med Sølvpropper paa, 
blev han ligesaa ivrig som 
Krohg, og afsted drog de 
nu alle fire for at vække 
det øvrige Compagni.

Lige til den lyse Mor
gen blevPontoppidan fejret.

Da Solen sendte sit før
ste Skær over Nordstrand 
og Grenen, brød de op fra 

den beklumrede Stue og drog med nye Flasker under Armen afsted til 
Stranden,

„Ja! — her var hårligt — hårligt paa Skagen!“
Maageme laa og vuggede i Vandskorpen — eller spankede rundt ved 

den yderste Bred — spejlende sig i det blankvaade Sand!------------
Og se derude!------— svømmede ikke Luft og Hav i samme sølv-

agtige Dis som deres egne Drømme om Fremtiden.
Leve Skønheden — leve Naturen! — den evigt Vidunderlige og for

nyende !
Et Brus af Vingeslag svarede paa de glade Raab! Det var Maagerne, 

der, skræmte af Støjen, foer ud over Havet med arrige Skrig. — Her 
var ikke længere roligt i Skagen som i de gode gamle Dage! —

Nu kom Fiskerne frem over Klitterne og vandrede stille ned til 
deres Baade.
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Fot. Disput ved Frokosten

De havde „sovet deres“ ud og smilede faderligt til den overdaadigt 
lystige Bande, der var drukken af Storhed — af Vin — af ustyrligt 
Mod til at ryste op i gamle Verdener — og styrte fordummede Love 
og Riger i Grus.

Fiskerne blev raabt an — Søren Kruse — Lars — Jensenius — og 
hvad de nu alle hed! — — de skulde klinke med Pontoppidan.

Endnu mere faderligt smilede disse gamle Ulke; men sindige som 
altid, skaalede de rundt og strøg sig om Munden.

„Vinen var god nok----- og Fyrene ogsaa“ — tænkte de ved sig
selv — „om de end stundom kunde være noget uregerlige.“

Saa bød de Farvel — og Baadene blev trukket ud med Hiv! — og 
Ohoj! — — — Længe kunde man følge Glimtet som af springende 
Sild, hvergang Aarerne løftedes op over Vandskorpen i dæmpede takt
faste Slag.

Men Gildet var ikke endt endnu! —
Medens Fiskerne ude paa Dybet hang over Baadens Ræling for at
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Oscar Bjørck: Skagens Sønderstrand

sprede Garnene, hørtes fra Stranden de sidste rungende Hurra!------
eller var det „han Krøyer“ — der sang!

„skinner Sølvglans over Havets Vove! — 
hvor Dagen slap, — ta’r Dagen atter fat! 
Og Skyen staar som violette Skove------
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HELGAS FØDSEL OG BARNDOM

Aften-Academiet havde den 18. August 1883 været i fuld Virksomhed 
XX. den hele Dag!

Atelieret i „gamle Have“ var smykket til Fest! — Lysekroner af 
Pilevidier og Grønt hang i Snore ned fra de røde Loftsbjælker — og paa 
Væggene var Rønnebær og Georginer snoet sammen til lange Guirlander.

Det var Annas 24aarige Fødselsdag.
Mange Skaaler blev udbragt til hendes Ære! — og dog var Lystig

heden idag lidt afdæmpet — næsten nænsom, ligesom Violinens Tone, 
naar den blidt bæres frem under den dæmpende Sordine.

Rigtignok sad Fødselsdagsbarnet selv for Enden af Bordet — munter 
og glad, som om intet var paafærde. Men alle vidste dog, at Familiens 
Forøgelse kunde ventes hver Dag — ja hver Time. — Og tænk om 
Barnet var saa urimeligt at ville holde Fødselsdag sammen med sin 
Moder!

Det vilde Barnet dog ikke! — det ventede beskedent til Festen var 
endt — men allerede næste Dag gik Kammeraterne spændte og for
ventningsfulde omkring! —

Arbejdet vilde slet ikke glide! — man hviskede istedet for at tale 
højt — og havde en usigelig trykkende Fornemmelse i Halsen!---------
næsten som om det var En selv, der skulde være Fader!

Omsider kom det forløsende Budskab!------------------------
En lille guldhaaret Pige havde set Dagens Lys! — En ny og kvindelig 

Udgave af Mikkel! — ligesaa lyshaaret og blaaøjet som han!---------

En pudsig Bylt at se paa for alle de unge Fyre der efter Tur kom 
ind for at betragte Vidunderbarnet, som laa dybt — dybt begravet mellem 
Vuggens Dyner .. og svedte.
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Smuk var hun jo ikke! — endnu! Det var ligesom Øjnene ikke vilde 
lystre, og dog føltes det saa varmt om Hjertet, naar man lod Fingeren 
glide henover disse fine Dukkehænder, der var saa bløde som Svane
dun, og havde smaabitte rosenrøde Negle.

Mon det var saadan .. naar man selv engang? — — —

Den 21de October blev Helga døbt, og Vennerne, Krøyer, Eilif og 
Krohg var Faddere.

Ancher gik Vinteren igennem og var stille begejstret for dette Motiv! 
—--------- Anna i gul Silke, med Barnet paa sine Arme — og saa
det hvide stille Rum! — Vidunderligt! Men Aarstiden var fremrykket; 
det maatte gemmes til næste Sommer.

Da Sommeren kom, viste Billedet sig at høre til de usædvanligt dril
agtige.

Fadderne kom ganske vist tilbage til Skagen, som de havde lovet; 
men saasnart de var tegnet op paa Lærredet, og der for Alvor skulde 
males i dem, fik de Forfald og maatte rejse.

Ancher var fortvivlet! — han skrabede ud og satte andre i Stedet 
-------------—------- — til ogsaa disse Andre forsvandt.

Krøyer skrev ironisk og beklagende og spurgte, om Fadderne stadigt 
gik ud og ind ad Kirken. — — „Ak ja — det var netop hvad de 
gjorde!“

Med de kvindelige Faddere var det ikke stort bedre! —
En kom og en anden forsvandt! Tilslut endte det med, at en Eng

lænderinde*) maatte træde til for at holde Barnets Hue.
Da Annas Tid var for optaget til, at hun hver Dag kunde vandre 

til Kirken og staa Model, blev Anne Møller, der nu havde vokset sig 
saa stor, at hun nogenlunde kunde fylde den gule Silkekjole, betroet 
til at holde Barnet over den hellige Døbefond.

Kludedukken, som Anna havde syet til samme Brug, var en mindre 
smuk Tvillingsøster til Helga. Særligt udmærkede dens Næse sig ved 
en paafaldende Fladhed — og Haarvæksten var ganske i Uorden.

Nætterne tilbragte Barnet i Vaabenhuset, hvor den var Ven medEdder- 
*) Fru Stokes, gift med Maleren Harry Stokes.
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Michael Ancher: Barnedaaben

kopper og Ørentviste, som hver Dag maatte bankes ud af den med 
forsvarlige Knubs.

Ellers viste dette stilfærdige Væsen sig — i Modsætning til de andre 
— ja endog til lille Anne Møller, som paa Grund af Kirkens mange 
Lopper ikke kunde holde Stillingen ret længe ad Gangen — som en let 
og skikkelig Model, der bar sin Kjole og Silkeshawlet med Anstand og 
taalmodigt rakte sine smaa Kludearme op mod Præsten.

Billedet blev, trods alle Ærgrelser, omsider færdigt, blev smukt! — 
og hænger nu i Ribe Musæum.

Saa voksede Helga da op i sit lille Malerhjem! og ret gammel var 
hun ikke blevet, før hun skønnede, at Livets Stormagter var----- Pensler
og Billeder. De var Tapperne, hvorom det hele drejede sig!

Der var de lumske Pensler, som strittede ud fra Paletterne — og
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Fot. Helga ser paa Motiver

altid laa paa Lur, hvor man mindst 
ventede at finde dem;----- og der
var gamle skikkelige Pensler, som 
holdtes i Krukker, ligesom andre 
Mennesker holder Blomster i Vaser!

Billederne var ogsaa af to Slags
— de der hang paa Væg og kunde 
bruges som Billedbog — og de hemme
lighedsfulde, som stod i Stabler langs 
Vægge og Borde, og som havde den 
underlige Egenskab, at de kunde faa 
Faderen til at slaa sig for Panden!
— og skælde sig selv og andre ud 
for Idiot! — — —

Disse sidste Billeder skulde man 
helst gaa langt uden om — og vogte 
sig for at gribe fat i dem, naar man 
snublede.

En Ting maatte man fremfor alt 
være forsigtig med i Helgas lille Hus: 
At lægge sine Fingre paa en Bord
plade og hæve sig op paa Taaspid- 
serne for at kunne faa Næsen over 
Kanten. Thi i det Øjeblik man trak

Fingrene til sig, kunde man være sikker paa, at de lumske Pensler var 
faret frem og havde smurt dem til.

Da Helga blev stor nok til at kunne springe rundt paa egen Haand 
i Have og ved Strand, opdagede hun en Dag til sin Forbavselse, at Verden 
derude slet ikke var andet end en Uendelighed af Billeder, som stod 
og ventede paa at blive malet.

Der var Huse og Blomster! — Veje med blanke Vandpytter i og den 
store, store Strand dernede.

Og saa Dyrene! Saxilds fede Kat, der sad og snurrede i Døren —
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Michael Ancher: Anna lærer Helga at tegne

Hestene med det blanke Skind — og Jagthundene. Aa! — der var 
saa mange, mange Ting, at man maatte skynde sig, hvis man nogen
sinde skulde blive færdig! — — —

Derfor var det altsaa, at Faer Mikkel altid havde travlt! — og derfor 
stod alle Billederne derinde i Stuerne.

Ja! Helga begyndte tilgavns at forstaa, hvad det hele gjaldt, og da 
hun ikke for intet var Mikkels og Annas Datter, fik hun hurtigt fat 
paa Blyant og Farvelade og tøvede ikke med at tage fat!

Blomsterne var det ikke saa svært med, de laa roligt saa længe man 
vilde have det; men Hunden Boy kunde øjensynligt ikke udstaa at ligge 
Model. Om den end laa nok saa godt i sin Kurv, mærkede den dog 
strax, naar Arbejdet begyndte; saa slog den med Halen, virrede utaal- 
modigt med Hovedet og sukkede hjerteskærende, som om den kun ven-
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tede paa det Øjeblik, da dette Pjank kunde blive overstaaet, og de 
skulde ud og lege Jæger paa Heden.

Værst var det dog med Hestene, som Helga elskede højst af alle 
Dyrene. Vilde man tegne dem, var der slet ikke andet for end at løbe 
om Kap ved Siden af dem og nøje indprente sig alle de Glanslys, som 

Solen strøede hen over deres blanke 
Skind, for saa at passe paa at huske 
det hele, til man kom hjem og fik fat 
i Papiret.

Nej — det var ikke let at være 
født i Helgas lille Hjem, naar man 
tog det alvorligt og grundigt.

For det var jo ikke alene det,, 
der var uden omkring En, som vilde 
tegnes; fik man fat i Bøger og Even
tyr, var ogsaa de fulde af Billeder,, 
som ikke lod En i Ro.

Der var de fortryllede Skove, 
hvor Alferne svang sig i Dans med

Trolde og andre Uhyrer — og der var Havmanden med sit filtrede 
Tangskæg og de grimme haarde Arme, som klemte sig fast om Agnete 
for at trække hende ned til Perleslottet dybt, dybt paa Havsens Bund.. 

Og saa Ingemanns Romaner med Kong Volmer og hans Mænd — 
den lumske Erik Glipping — Karl af Riise og Drost Peder;---------
og de pragtfulde Turneringer, hvor Hestene red frem i Guldskabrak,. 
med viftende Haler og Manker!

Ak ja! — naar man laa i sin Seng om Aftenen, kunde man blive 
helt ør af at tænke paa, hvor der skulde blive Plads paa Papiret til alle 
de mange Riddere og smukke Damer.

Naturligvis var det ogsaa morsomt at tegne, hvad man havde Lyst 
til, og se Veninderne staa ved Siden af og beundre! — — De andre 
snakkede saa meget om Talent! — og Tanterne ovre paa Hotellet smi
lede henrykt, som om det var noget af det dejligste — men Helga 
tænkte ved sig selv, om Talent ikke alligevel var noget besværligt! —
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Helga Ancher: Marsk Stigs Døtre paa Vej til deres Fængsel

Noget som en Sten, man maatte slæbe rundt med, enten man vilde 
eller ej! —------og om det ikke var Talentets Skyld, at hendes Fader
altid saa* saa alvorlig ud,naar han kom op fra Stranden med sine Billeder.—

Det var Talentet, som ikke vilde lade ham i Fred, skønt han var 
træt og gerne vilde hvile sig. —

Men Hvile vilde Talentet aldrig give Lov til — det vidste Helga fra 
sig selv!

Med hendes Moder var det en hel anden Sag! —
Hun var i Familie med Eventyr-Prinsesserne, der kunde gøre alt, 

hvad de vilde —, og aldrig behøvede andet end at more sig! Derfor 
havde hun Magt over Talentet og kunde stikke det tilside — ganske 
ligesom man stopper en Trold i en Æske; og hun tog det kun frem 
for at lege med det, naar hun selv havde Lyst!
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Anna Ancher: Veninderne

Men det kunde ingen andre Mennesker! — skønt hun vist gerne 
vilde lære dem det!

Lige ved Siden af Anchers Hus laa Saxilds gamle Bagergaard med 
den morsomme Længe, hvori Bagerovnen var, og hvor Ilden blussede 
hver Lørdag, naar Bollerne og Basserne skulde bages.

Foran Huset laa en Have med højrøde Pæoner og Valmuer. Der 
legede Helga med de to smaa Bagerbørn, Engel og Ella, der var ligesaa 
lyshaarede og blaaøjede som hun selv.

Hun havde ogsaa en anden Legekammerat; han var rigtignok en Del 
ældre — maaske ligesaa gammel som hendes Fader — men alligevel 
kunde ingen tage det op med ham.

Det var en fattig Tjenestekarl — Rasmus Holst hed han — og han 
var lidt i Familie med Brøndums.

Forstand havde han ikke saa meget af, at den kunde volde ham 
Besvær, og hans bedste Fornøjelse var at stoppe sig med Mad til op 
over Øjenstenene og væde den godt med Brændevin.

Naar han paa sin Fødselsdag — som faldt lidt tiere i Aaret end
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andre Menneskers — var bleven extra fyldt og trakteret af sin Hus
bond, plejede han at møde op i Brøndums Køkken og synge sine 
gamle, ikke altid ganske „salonfähige“ Viser, som Pigerne grinede af, 
til de laa flade hen over Bryggers- 
Bordet.

Repertoiret blev undertiden for
nyet med Brudstykker af Krøyers 
Sange, som Rasmus opsnappede, naar 
han løb om i Brøndums Have og le
gede Tagfat med Helga.

Der var f. Ex. den fra Hellig-Tre- 
kongers-Aften;
Og Regnen den regner hver evige Dag! — 
den regner!------den regner---------- hver

------ e--vige Dag!

Det varsaa skjøn en Sang! syntes 
Rasmus; Ordene kom rigtignok i hans 
Gengivelse til at lyde lidt anderledes;

Det regner det regner!------
det blæser-------det blæser--------
i Ma--lerens — R..!-------

sang han med Patos! Anna Ancher: Tegning af Rasmus Holst

Men slige Smaaforandringer tog man sig ikke nær i det muntre 
Skagen! — allermindst Helga, for hvem han var den bedste og lydigste 
Legekammerat i Verden. Naar hun fik bundet Strikken om hans Arm, 
og hun smældede med sin lille Pisk, kunde han vrinske og stejle, 
saa det var en hel Fornøjelse at høre og se.

Hemmeligheden laa simpelthen i — at det heller slet ikke var Rasmus, 
der løb omkring paa sine Træskoben — og savlede under sit graa Rotteskæg!

Nej, det var en fuldblods Graaskimmel, som skummede i sit Guld
bidsel og stampede med de fine Ben.

Og det var heller ikke Helga, der pilede af saa rask hun kunde, i 
rød Strikkekjole og med Huen ned over Ørene!--------- — men en
Page i Fløjels Pludderhoser — og Baret med vajende Fjer.
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Michael Ancher: Kunstnerens Hustru

De andre troede 
underligt nok ogsaa, 
at det var hende, der 
sprang afsted over 
Heden for at røre 
Jagthundene, naar de 
trængte til Motion; 
medens det i Virke
ligheden var en Jæ
ger med sit vilde 
Kobbel, der banede 
sig Vej gennem Sko
ven, for at nedlægge 
den fortryllede Hjort.

De gamle var i det 
hele taget et under
ligt Folkefærd, der 
begreb uhyre lidt af 
Sagernes rette Sam
menhæng ! — og ikke 
engang anede, hvor 
grinagtige de selv saa 
ud, naar de om Af
tenen dansede rundt 
i Brøndums Spise
stue — som om de 
var unge endnu — 
eller Børn! —

Nej! — det saa' kun den, der sad alene henne paa Bænken med 
dinglende Ben — og i Stilhed iagttog dem.

Den Slags Ting sagde man heller ikke til sine Forældre! Hver havde 
sin Verden og kunde holde sig for sig selv. —

Det var langt nemmere at gaa hen og tegne dem — og saa lade 
Billedet ligge fremme paa Dagligstuebordet; — saa kunde de selv have
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Michael Ancher: Fattig Kristian udenfor Huset

Fornøjelsen af at se, hvordan de saa ud — — — baade den tykke og 
alvorlige Fader Mikkel----- og den eventyrlige og glade lille Moer Anna!

Ancher, der i sin Ungdom var saa lang og mager, at han mellem Kam
meraterne gik under Navnet „Døden fra Lübeck“ — begyndte i 80erne 
at runde godt paa sig. — Højden var ikke længere paafaldende; men 
hvad han mistede paa den ene Led, lagde han til paa den anden — han 
voksede i disse Aar baade i Bredde og Berømmelse.
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Michael Ancher: En syg ung Pige

O
m Foraaret havde Ancher malet det pompøse Billede af sin Hustru, 
hvor hun staar i Døren med Hunden ved sin Side. Der er noget 

historisk mægtigt over den hele Stilling, og Maaden hvorpaa Haanden 
fatter om Paraplyen.

At det i sin Tid blev omtalt som brutalt er ganske ufatteligt — Fi
gurens moderlige Runding er saa diskret angivet, at der kun bliver 
Plads til den svageste Anelse.

Om Sommeren malede Ancher: „Drikkende Fiskere“ (med Figurer 
i Legemsstørrelse), samt „Fattig Kristian udenfor Huset“.

Eilif Peterssen havde foræret ham en stor Blændramme med Lærred,
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som han benyttede til dette Billede; men da Skizzen var gjort, og Krøyer 
ikke syntes om den, tabte Ancher Modef og lagde den tilside.

En Dag fik Krohg fat i den, og hans Mening var en hel anden.
„Død og Pine/* sagde han. Den maa du s’gu gøre færdig — den 

er det allerbedste af, hvad du har!**
Det sunkne Mod begyndte strax at svulme paany — og Billedet 

blev malet.
Det havnede efter nogen Tids Strid i Christiania Galleri.

Anchers Billeder maatte forresten ofte høre onde Ord — medens 
Krøyers altid blev modtagne med Anerkendelse og Begejstring. — „An
cher malede med Bælgvanter paa,“ sagde Kammeraterne.

At der heri var en Del Uretfærdighed, fremgaar bl. a. af Madsens 
Ord i Tilskueren for 1887. — „Har Ancher i Skagen fundet et rent 
Californien for Malere“ — skriver han — „saa har han selv været den 
ihærdigste og den heldigste af alle de Guldgravere, der drog derop!**

Rigtignok bemærker Madsen i samme Artikel — „at Ancher aldrig 
maler bedre, end naar han er bleven dygtig skældt ud! — — ja at 
man burde skælde ham ud til Stadighed, for at holde ham iaande!** 
Holder dette Stik, er det jo ikke mærkeligt, at Resultaterne fra disse 
Aars Arbejde blev saa fortrinlige.
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EILIFS FØDSELSDAG

a Eilif — den 3die September 1883 — lagde sig til Ro om Aftenen 
i sit lille Værelse, foresvævede der ham en svag Erindring om, at

han den næste Dag for saa og saa mange Aar siden, havde seet Dagens 
Lys i — — —, i Norge, som der staar saa smukt om Historiens 
Helte.------

Men Fødselsdag! — Herregud! — man blev et Aar ældre! Den 
Tanke var i og for sig ikke saa opløftende — og blev det mindre og 
mindre efterhaanden som Tiden halede afsted med En.

Nej — saa var det ulige behageligere at tænke paa sit Arbejde! — 
paa den sortbrogede Ko f. Ex., som han malede derude i Klitterne i 
Maaneskin! —------—------- for blide og fugtige Øjne et saadant Dyr
kunde have!------— næsten som en Kvindes! — ak ja!-------

Dens melankolske Brøl, naar Mørket faldt paa, lød som en Kalden 
endnu i hans Øren!----------------- —

Ja, ja!------vist kom han derud imorgen igen! — han vilde kile
løs------ , arbejde som Fanden var i Hælene paa ham! det var der
Fornøjelse ved!----- og Billedet skulde blive godt! — det skulde-------
det--------- og hvis Maanen------------------ --------------------------—

Eilif sov ind!--------- som om det hele ikke kom ham ved; men
nede paa Hotellet var Krøyer fuldt optaget af Forberedelser til Mor
gendagens Fest.

Da Krøyer tidligt paa Dagen traadte ud af sin Dør, udklædt som 
Rideknægt, med Kravestøvler og snevre hvide Benklæder, forundrede 
det ham ikke i mindste Maade, at se Solen smile saa venligt ned fra 
sin blaa Septemberhimmel, som Sol overhovedet kan.
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Thi var Skagen ikke Ver
dens Centrum? — — og 
Kunstnerne dette Centrums 
Herrer! — Hvad Under da, 
om Sol, Maane og flere end 
elleve Stjerner nejede sig 
ydmygt for at tjene disse 
Herrers Maal! —

Maalet var det ikke gan
ske ualmindelige-----Fest!
— Til Festen behøvedes 
godt Vejr! — altsaa, Solen 
gjorde kun sin Pligt.

I Gaarden stod to Heste 
og ventede! — Deres Smal
ben tydede ikke paa den 
fineste Race! men ingen 
Fuldblodshest vilde — med P. S. Krøyer: Eilif Peterssen

saa stor Taalmodighed og Resignation som disse to skikkelige Øg — 
have fundet sig i at blive overtrukket med Blomsterguirlander, og be
stukket med kulørte Duske! — Ja paa Steder, hvor Heste ellers ikke 
plejer at bære slige Prydelser.

Krøyer besteg selv det ene af Dyrene, og førende Eilifs ædle Ganger 
ved Tøjlen, drog han — fulgt af hele den lystige Bande — i Optog 
ned til Eilifs Hus, for at vække ham med Musik.

Det intetanende Fødselsdagsbarn laa endnu i sin sødeste Søvn, da 
Instrumenterne stemmede op.

Eilif vendte sig uroligt------------ , var — det — Koens blide Kalden
der endnu lød i hans Øren?------------- Pokkers da-----------saa den
iaften mindede om Krøyers Stemme------ ! men! — — han rejste sig
pludselig og gned Øjnene. — Det var jo Morgen allerede!----- og var
det ikke Krøyer der sang?----- —

Næppe havde han faaet Tid til at besinde sig, før hele Skaren bra-
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Eilif Peterssen: En sortbroget Ko i Maaneskin

sede ind ad Døren med muntre Raab og Lykønskninger! — og foran 
dem alle Krøyer, dybt og ærbødigt bukkende: „Deres Majestæt maa 
behage ikke at staa op. Vi beder Deres Majestæt! — Champagnen 
skal drikkes paa Sengen!“

Det blev en „Lever“ å la Ludvig den 14dc!
Hvem der betroedes det ærefulde Hverv at trække Skjorten over 

Fødselsdagsbarnets Hoved, er desværre ikke opskrevet i Skagens An
naler; men saasnart Paaklædningen var besørget, blev han ført ud til 
den kostbare Ganger, og nu drog Optoget — til stor Glæde for Ska
gens Kvinder og Børn — tilbage til Kroen, hvor Frokostbordet stod 
dækket med Blomster og en umaadelig Fødselsdags-Kringle.

Ved Middagstaflet blev Eilif ført op til en pragtfuld Tronstol, og en 
Blomsterpokal — af Form som et kæmpemæssigt Champagneglas — an
bragt foran ham.
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Den skulde tømmes — og den tog en Flaske! — —
Om Aftenen skulde der være Dans! —
Anna laa hjemme hos sin lille ny Datter! — og i Festsalen fandtes 

kun Agnes (Annas Søster) og Helene*)!
To Damer — til Himlen maa vide hvormange danselystne Herrer!

Men udenfor Vinduerne stod Fiskerne med deres Koner og Døtre 
og saa til!------De blev inviteret ind paa et Bæger og sagde ikke
nej. Hurtigt smed de Træskoene og svang sig i lystig Dans paa Strømpe
sokkerne lige til den lyse Morgen.

Det var Folkefest efter en større Maalestok.
Ved Bordene knaldede Champagnen — og det gik ikke smaat til 

med Kaffepuncher og Romtoddyer.
Fik En eller Anden for meget, lagde han sig lidt udenfor i Haven 

og „hvilede** for at samle Kræfter til en ny Omgang.
Og alle de smaa Fiskerpiger var slet ikke tossede til at springe om

kring paa deres Uldhoser! De kunde baade forlængs og baglængs — og 
den gammeldags Hikke-Polka med Armene overkors.

Ja! — hvor det gik! — — De brogede Hovedtørklæder gled ned 
over Nakken, og Panderne perlede af Sved. Bjørck strøg glædesstraa- 
lende forbi Ancher, der bred og værdig svingede en lille lyshaaret 
Madam med blussende Æbleskivekinder og et Par skinnende indigo- 
blaa Strømper.

Ha — ha! lo Bjørck — — „se paa Svster Lona — røte Baand i 
Skoarne------nye Strømper himmelblaa.“ „Sludder!** raabte Ancher.
Det var jo netop det henrivende, at de ingen Sko havde paa — alle 
disse smaa Lonaer og Magdeloner, saa let og lydløst som de kunde 
hoppe afsted.

Ja — durte lurte leje!
Se Fiskerpigen fin — 
hun danser just saa skjønt paa Taa, 
paa Strømpesokken sin!

*) Helene var den forhenværende lille Pige med Dagbogen; nu voksen Dame og 
Krøyers udmærkede Accompagnatrice ved Klaveret.
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Eilif sad festfyldt og vinløvkranset paa sin Tronstol og madede et 
blussende Pigebarn med Champagne.

„Ikke for meget, Stumpen min!------— ikke for meget!1*
Bjørck drak næsten aldrig Vin. Han havde „Magsyre**, paastod han, 

og skulde han skaale, satte han blot Læberne til Glassets Rand og 
kastede Resten bagud over Skulderen. Men Bjørck behøvede heller ikke 
Vinens inciterende Magt, han havde Brus nok i sig af Ungdom og Kraft 
til altid at være paa Toppen af Stemningen.

Med et Spring satte han ud i Haven for at trække Vejret efter en 
susende Galopade.

„Ah, hvor var her stille og frisk! — Maanen, der var en Smule 
mindre fuld end alle de andre derinde, vandrede roligt og adstadigt 
hen over sin dunkle Himmel — og nedenfor Klitterne laa Havet og 
pustede svagt ligesom i Søvne.

„Men hejsa!** — han var lige ved at snuble over et Menneske, der 
laa saa lang han var i Græsset. Bjørck bøjede sig ned for at se-----
„Var det ikke------jo minsandten om det ikke var Krohg!**-------

Men hvad i Alverden bestilte Krohg da her?
Fuld kunde han ikke være!----- „Krohg var en Jætte til at drikke

og taalte alt, hvad han hældte paa sig!**
Men var han ikke fuld — maatte han være syg!----- og da-------

Bjørck purrede eftertænksomt op i sin svære Paryk------da gik det
jo paa ingen Maade an at lade ham blive liggende her i det vaade 
Græs.

Fuld af Medlidenhed søgte han at lette lidt paa ham, men „Fa'n saa 
svær den Ka’l dog var!** Med et Plump maatte Bjørck lade ham falde 
og var selv ved at blive reven overende.

„Ja ja! — ind skulde han nu! — det koste hvad det vilde!**
Han forsøgte paany — og med de utrolige Kræfter, han var i Be

siddelse af, lykkedes det ham virkelig at faa slæbt „Ka'len** over i 
hans Hus og faa ham bragt i Seng.

Og saa i Løb tilbage til Festsalen! —
til------— durte lurte leje
til Fiskerpigen sin — — — — —---- -------------------------------
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Men Takken, som Bjørck Dagen efter høstede for sin Godhed, stod 
rigtignok ikke i Forhold til den Møje, han havde haft.

Da Krohg næste Morgen vaagnede, blev han yderst fornærmet ved 
at mærke, at det virkelig var „næste Morgen“!--------- Festen var
endt! — og han var bleven snydt for Halvdelen.

Hvorfor Pokker skulde Bjørck ogsaa blande sig i hans Affaire! — 
han laa jo godt nok derude i det bløde Græsset! hvorfor havde han 
ikke ladet ham blive.

----- Men — men! — Bjørck saa’ bestyrtet paa ham------- Du — 
Du var jo sjuk, Kjære!-------------

»Syg! — jeg!------Krohg blæste haanligt — „ikke mere syg end
som saa!“

Han havde blot „hvilet“ lidt som de andre, for at samle Kræfter til 
at tage fat paany. — —

„Ja, og saa var han bleven snydt for Slutningen, for det aller
bedste!“
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Oscar Bjørck: Nødskud

D
a Bjørck havde solgt sit „historiske“ Nødskud, blev han rent elle
vild af Glæde.

Det var sent paa Aftenen, da han gennem Ancher fik Underretning 
derom------men alligevel!-------Kammeraterne skulde vide det! —
Saamegen Lykke kunde et Menneske ikke beholde for sig selv!------

Allerførst løb han over for at melde Begivenheden til Krohg — som 
laa i sin sødeste Søvn.

„Krohg!“ — raabte han — „jeg har solgt mit „Nødskud“!“ 
Ikke en Lyd hørtes henne fra Sengen hvor Krohg laa.
„Krohg! -- hører Du da ikke!“------
Samme Taushed.
„Sover Du Krohg?“ — Bjørck raabte saa højt han kunde.
„Nej!“ brummede det gnavent.
„Men hvorfor svarer Du da ikke! — Jeg siger Dig jo, at jeg har 

solgt mit Billede til 1000 Kr.!“
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„Ja, hvad Fan’en kommer det mig ved!“
Alligevel rejste Krohg sig, som om han var kommen i Tanker om 

noget — „hva* gi’er Du?“ spurgte han lidt venligere.
„Alt hvad Du vil! — Champagne saa meget I kan drikke.“
Nu fik Krohg i en Hastighed Benene ud af Sengen og kom i Klæ

derne. Søvn og Gnavenhed var som strøget bort — og han stod atter 
rustet som Kæmper for „Aften-Academiet“s skønne Maal:

Fester------Sold------- og Glæde! —

„Ja, Krohg var en ren Jætte til at drikke!“ siger Bjørck med Beun
dring. — Selv om han havde soldet nok saa stærkt, kunde han tidlig 
næste Morgen staa op og arbejde, som om der aldrig havde været 
Gilder til! — og saaledes Dag paa Dag!

Men enhver kan jo skyde over Maalet, og det gjorde ogsaa Krohg 
engang.

Han havde været til en større Frokost i Skagen, og da han vendte 
hjem til Hotellet, kunde det anes, at han ikke var fuldstændig nøgtern.

Da han nu i løftet Stemning — og fornem, som kun en Nordmand 
kan være det — vilde svinge forbi en ung Godsejer, som ogsaa boede 
hos Brøndums, kunde denne ikke tilbageholde et lille „Naa!“

Men selv dette uskyldige Ord var Krohg formeget. Krænket i sin 
Værdighed som Nordmand og Kunstner trak han sig tilbage for at over
lægge med sig selv, om han ikke burde „skyde lidt“ paa den Karl. Og 
han kom til det Resultat, at han burde.

Lundh skulde være hans Sekundant! —
Efter Middagen, medens de andre endnu sad hyggeligt sammen og 

passiarede, kom Lundh da ogsaa slentrende ind — rolig, men usæd
vanlig alvorlig — og overbragte Godsejeren en Udfordring.

Der blev Taushed! — Alle var ved at tabe Næse og Mund! —
Situationen strøjfede unægtelig det komiske, hvis ikke Alvoren havde 

ligget saa grimt paa Lur--------men naturligvis maatte Duellen forhindres.
Pontoppidan tog Affaire — og viste ved denne Lejlighed store diplo

matiske Evner.
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Han tog den unge Godsejer tilside — snakkede fortroligt med ham 
— og antydede, at en Mand som Krohg gik det ikke an at fornærme, 
om det saa var med nok saa lille et Udraab,

Og den unge Godsejer, som maaske tilfulde havde mærket at Skagen 
var for Kunstnerne — og Kunstnerne dens Herre, var virkelig saa elsk
værdig at sluge sit lille „Naa“ — og gjøre den store Mand en Und
skyldning.

Saa endte det hele i Fryd og Gammen! — og Forsoningen blev 
højtideligt fejret!
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Oscar Bjørck: Krøyer, malet som Studie til Hip—Hip—Hurra

Freude schöne Götterfunken, 
Tochter aus Elysium; 
Wir betreten feuertrunken, 
Seelige! dein Heiligthum!

Aar 1882 var det ny Afsnit af Skagens Livet begyndt! — mere straa- 
J. blende end tidligere! — mere festligt! — mere fuldtonende Or
kestermusik!

Og 1883 og 84 stod ikke tilbage.

Opmærksomheden var nu bleven henvendt paa Skagen!
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P. S. Krøyer: En Duet (Beatrice og Rosenstand synger)

Alle Mennesker vil
de derop!

Kunstnere og Kunst
nerinder — Bekendte 
og Bekendtes Bekend
te ! — Kunstinteresse
rede ! — og endelig en 
god Slump af dem, der 
(i Stilhed) gav Kunsten 
en god Dag!

Et Mylr af Menne
sker , blandt hvilke 
Krøyers Skikkelse ra
gede op som Fører.

Han slog Takten til 
den lystige Kankan — 
og hele Truppen dan
sede villigt efter!

Man veg ikke til
bage for nogen An

strengelse, der havde Fornøjelsen selv som Maal!
Hjernerne arbejdede under Højtryk for at finde paa Nyt — Nyt — 

Nyt! — Ny Adspredelser! — Ny Variationer paa de gamle! om det end 
ikke blev andet og mere end — som paa Huldas Fødselsdag — at 
slukke Lysene og „lege*1 at man kyssede Damerne.

Og hvor flottede man sig ikke med Modtagelser saasnart en ny Gæst 
ventedes. — Blomstersmykkede Vogne! — Heste i Gala, med Fjer paa 
Halen og kulørte Horn i Panden.

Kom Hædersgæsten ad Søvejen, blev Stænger med vajende Flag plantet 
i Allé ned til Stranden. Ja engang holdt endog en blomsterprydet Trille
bør — forspændt med et trampende „Toben“ — parat ved Bredden for at 
køre den nyankomne op til Festens Haller — Hotellet — hvor Beatrices*) 
store lyse Sopran næsten altid, fyldte Luften med Jubel, som Sang af Lærker,

*) Sangerinden Frk. Beatrice Didriksen.



P.S.Krøyer: Sommeraften ved Skagens Strand

Ja! — som den Kvinde kunde synge!
Hvor man kom, hørte man hendes vidunderlige Kvidren, i Hus, ved 

Strand — mellem Klitter. — —
Og sang hun ikke — saa lo hun — med sin perlende, smittende 

Latter, der klang, som var det selve Glæden, der fulgte i hendes Spor! —
Krøyer og hun sang paa Livet løs! —
Fra Morgenens tidligste Gry, naar Festerne endte ved Havet, med 

en Hymne til Dagen og Lyset:
Solen er oppe
Glæden er tændt!
Mismodets Skjoldborg 
stormet og brændt!

— og til den silde Nattetime, naar den lille Baad „Soldet“*) laa —

*) Der dog kun bar sit slemme Navn paa Grund af det Brug, der gjordes af den.
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P. S. Krøyer: Badende Børn

stærkt lastet med Champagne — og vuggede sin muntre Besætning, 
langt ude i den spillende Maanestribe.

Ja, Livet var vidunderligt! og — i alle sine funkende Nuancer
— saa mangfoldigt! — saa rigt! —

Man kunde gribe iflæng! — Overalt var der Værdier! —
Livet var Arbejde! — Kappestrid! — Et Spark til højre og venstre 

------og saa videre i Tempo furioso!-----------
Og det var Dans under grønne Træer — med skønne unge Kvin

der! — —-------------
Det var Kammeratskab! — Jagt over den brune Hede, — Sol!

— Undertiden var det ogsaa Mileture, saa det kunde forslaa------i
lange Rækker af fuldtlæssede Vogne.

Kom man i Kviksandet! — Herregud ja! — saa havde man den 
Lykke at blive halet op igen! — at kunne begynde forfra.

Og Lykken var saa let, saa let at gribe! Hun hang som en Fugl 
lige over ens Hoved — en Smule Behændighed og Villie, saa havde 
man hende i sin varme Haand. — Og Villie havde de, hele denne 
muntre Bande, der sværmede Sommeren hen under Skagens lyse
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Himmel — hidsige efter at 
jage Glæden frem fra hver 
en Krog, hvor den kunde 
tænkes at skjule sig.

P. S. Krøyer: Efter Frokosten

Og hvor frugtbringende 
var ikke disse Aar, ogsaa i 
kunstnerisk Henseende! — 
Det ene Storværk efter det 
andet groede frem af denne 
Jordbund, der var saa fro
dig, at man maatte kunne 
høre Græsset gro, om man 
havde lyttet.

Krøyer vilde denne Som
mer ikke male store Figur
billeder, men landskabelige 
Ting med smaa Figurer — 
som „Badende Børn“ og 
„Fiskere der trækker Sejl for at gaa ud en stille Sommer-Aften“.

For dette Billede tilbyttede han sig af den franske Maler Besnard 
„La Sirène“, som nu hænger paa Glyptoteket, ligesom Besnard efter 
sin Død skænkede Krøyers Billede til Luxembourg.

Flere af Annas smukkeste Ting stammer fra disse muntre Aar. Og 
mange Billeder blev desuden malede til Brøndums Sal. For hvert „Hoved“ 
skulde Brøndum give Vin ! — Saadan var det gammel Skik, og det be
tragtedes som en glimrende Betaling. Thi Vin var jo Fest — og Vin var 
Glæde! — Kunde der tænkes skønnere Belønning for Kunsten!

Naturligvis løb denne Fornøjelseshvirvel ikke saa helt stille af. Det 
hændte ikke sjældent, at nervøse eller fredelskende Sommergæster forlod 
Skagen i Forbitrelse over den evige Tummel og Uro, der ikke levnede 
dem Tid til Søvn.
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Viggo Johansen: Lammehoved paa et Fad

Ja! saa galt kunde det gaa, at Politiet forsøgte at skride ind imod
— Nattesjov! — Men Lovens Haandhævere havde ikke Held med sig! 
Fiskerne, som skulde vidne, tog Kunstnernes Parti, „de havde ikke hørt 
det ringeste!“ forsikrede de og saa’ paa Politiet med troskyldige Øjne.

Nattesjov! var et fælt Ord! og dog — naar man tænker tilbage
— hvilket Præg af Sundhed, ja af Barnlighed var der ikke over Kli
kens glædefyldte Liv heroppe — i denne Skagens Guldalder!------—

Man kunde blive kaad — springsk! — faa lidt for meget i Hovedet
— osv. osv. — men ingen Raahed! ingen lummer Boudoire-Luft.

Alt var ligetil — og frisk som Havets eget Pust! — Nutidens raffi
nerede Flirt kendtes knapt af Navn.

Det stadige Jag efter Adspredelser kunde dog ogsaa en enkelt Gang 
give sig et barokt Udslag, der slog over i Komik! — — som da den 
lille svenske Sångerska („den blaa Parasol“ som hun kaldtes) en Morgen 
faldt paa at male sig sort i Ansigtet — og over sin hele Krop - for
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Anna Ancher: Maageplukkere

derpaa, iført et Minimum af Coustume og med et Rabarberblad til Be
skyttelse mod den brændende Sol, at vandre ned ad Gaden og hen 
til Fru Ancher.

Anna morede sig kosteligt; — men hun, som alle Dage var en Skælm, 
raadede listigt Negerinden til at løbe ned og præsentere sig for Krøyer, 
som sad ved Stranden og malede.

„Han vilde blive henrykt!“ — forsikrede hun.
„Ja, ja!“ — Sångersken lod sig ikke dette sige to Gange! — Hun 

var strax rede, og med Rabarberbladet over sit Hoved skyndte hun 
sig afsted, fulgt af Byens skrigende og jublende Unger.

Fuldt saa henrykt som ventet blev Krøyer dog ikke, da han fik 
Øje paa den mærkelige Skikkelse, som lige paa engang stod plantet 
foran ham paa den hvide Strand.

Maaske smilede han lidt! — ganske lidt------og høfligt! — men
det barokke laa ikke for hans Smag; — og hans Sans for Komik var 
ikke stor! —
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Fot. En Væg i Brøndums Spisesal

At Damer var i „lette“ Coustumer, fandt han som Maler ganske i 
sin Orden, men skulde de udklædes, burde det være i stilfulde og 
skønne Gevandter — à la Botticelli, eller Ghirlandajo — som ved de 
Tableauer han selv arrangerede om Aftenen i Brøndums Sal.

Han var jo Aften-Academiets glimrende Directeur — Forstander for 
Forlystelses Hvirvelen! — Dirigent for dette urolige og mangestemmige 
Menneskeorkester, som han med sin geniale Taktstok drev frem i be
standigt øget Crescendo — imod den brusende Fanfare!---------

Glæden over Livet! —
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P. S. Krøyer: Anna Ancher P. S. Krøyer: Michael Ancher

ANCHER FLYTTER
„HIP—HIP—HURRA“

m For aar et var Anchers flyttede fra den gamle Have over i det 
lille Hus med de fine Skorstene, hvor den 20 Lispundige Stran

dings-Commissionair Woller i sin Tid havde slidt Dagene hen med at 
blande sine Romtoddyer og knubse sin Husjomfru.

„Jomfru Storm“ — eller som hun foretrak at kaldes — „Frøken Storm“, 
havde (formodentlig som Trøst for tildelt Svie og Smærte) arvet Huset, 
som hun nu lejede ud til Sommergæster*).

Da Ancher købte det af hende, fik hun saa rigeligt med Mønt, at en 
Frier øjeblikkelig meldte sig og. gjorde hende til Frue. — Thi — som han 
skrev til en Ven— „Penge er godt at have, dog er Kærlighed ogsaa tilstede!“

Ancher fik hurtigt indrettet sig et fortryllende lille Hjem. — Han var 
en ivrig og dygtig Samler — og Tiden og Stedet var ham gunstige.

’) Det var her at Drachmann boede i 82, Krohg og Lundh i 83.
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Skagen ejede nemlig den Gang en Rigdom af, hvad Beboerne selv 
med et jævnt borgerligt Navn kaldte „Snallerværk“ — det vil sige 
Skrammel og ældre ramponerede Ting, hvis Værd de ikke forstod, og 
som derfor var sat til Side paa Lofter og i Pulterkamre.

Alene fra Bager Saxilds Loft kunde der fremdrages Skatte, som 
vilde have faaet en Antikvitetshandlers Tænder til at løbe i Vand — 
og saaledes overalt i Byen.

Smaa henrivende Kobbermaskiner med trinde Maver og Løveben 
— Fyrfade — Varmebækkener — Kjedeler — ja, hundreder af den 
Slags Ting!

Lygter med saa æventyrlig en Skabelon, at de sikkert maa have 
stammet fra Shakespeares Tid. Empirespejle uden Glas! — ormædte, 
men nydelige Kanapeer i Rococostil. Borde med tre Ben, — Stole 
med to. Ja, selv gammeldags lave Døre, hvis Karme var kannelerede 
og smykkede med udskaarne forgyldte Empirekranse.

Sandsynligvis Herligheder, der fra Tid til anden var drevne i Land 
fra forulykkede Skibe.

Ancher havde en overordentlig fin Næse for „Snallerværk“, og da 
Skagboerne ikke selv satte Pris paa deres gamle forfaldne Sager, solgte 
de dem hellere end gærne for en Slik og købte sig nyt i Stedet.

Saaledes blev der af Jomfru Storms tarvelige Stuer efterhaanden 
dannet de morsomste smaa Interieur!

Men — ligesom Digteren mener, at det skønneste paa Jorden er 
Himlen!------saaledes var ogsaa det smukkeste og mest fortryllende
ved Anchers ny Hus — Haven!

Eller Haverne! — disse mange smaa Kroge, der legede Skjul med 
hinanden bag Plankeværker og Hegn.

Baghaven — Mellemhaven — Forgaarden med sin Klit, hvorpaa 
Flagstangen tronede, og — lige foran Huset — det Allerhelligste, hvor 
Sirenerne om Foraaret hang i store duftende Klynger!

Her stod ogsaa Paradisets Træ! Rigtignok dennegang et Pæretræ — 
men med Frugter som søgte deres Mage baade i Velsmag og Skønhed.

Her dækkede Gærder og Buske saa tæt, at man altid kunde finde 
Læ; og Træerne — som maatte neje sig for Vestenvindens barske
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P. S. Krøyer: „Hip—Hip—Hurra!“

Nap — strakte deres Grene saa langt frem over Ens Hoved, at man 
sad som under et Tag,

Naturen selv dannede den Festsal, som man manglede inden Dørel 
— og Festsalen blev stærkt benyttet.

Det var her — ved en Frokost — at Grunden blev lagt til Krøyers 
bekendte Billede „Hip—Hip—Hurra!“

Den tyske Marinemaler Stoltenberg, som var ivrig Fotograf, tog et 
Billede af Selskabet just i det Øjeblik, da man skaalede allermest be
gejstret.

Da Krøyer saa Fotografiet, fik han Lyst til at male et Billede der
efter. Compositionen kunde benyttes ganske, som Tilfældet havde skabt 
den — og da det ikke var Krøyers Vane at lade Græsset gro over en 
Beslutning, mødte han Dagen efter med alle sine Grejer i Anchers Have
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Oscar Bjørck: Fresco i Krøyers Atelier 
(Raadslagning med Brøndum)

— arrangerede sig med Mo
dellerne, som det passede 
ham, og malede løs paa sine 
Studier.

Dette blev Anledning til 
den første af Skagens mange 
og lange Fejder!---------

Thi det behagede langt
fra Mester Ancher at faa 
alt dette Hurlumhej lige ind 
paa Livet. Han krøb i Strids
skjorten — satte sit born
holmske Ansigt op — og 
spurgte, „om han nu maatte 
være her!“

Ancher følte sig nemlig 
stadig stærkt plaget af den Forstyrrelse og Uro, som den voksende 
Malerkoloni førte med sig.

Gudbevares! — Det var udmærkede Mennesker! — geniale — elsk
værdige! .. osv. osv. 
Plads, hvor han nu 
engang havde sat sig 
fast.

Concurrencen fryg
tede han ikke — og 
havde sikkert heller 
ingen Grund dertil! — 
men! — de generede, 
— de plagede ham! — 
han malede langt bed
re, naar han var ene!

Og naar det nu 
ovenikøbet gik saa 
vidt, at han ikke havde

— men hvad vilde de alle heroppe paa denne

Oscar Bjørck: Fresco i Krøyers Atelier 
(Bjørck splintrer den første Bjælke og Christoffer flygter)
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Oscar Bjørck : Fresco i Krøyers Atelier (Der arbejdes)

Fred ved sit eget Bord — i sin egen Have, saa var Øjeblikket kommet 
til at vise Tænder og sige Vov!-----

Billedet gav kort sagt Anledning til adskillige Rivninger i de følgende Aar.
Krøyer var dog ikke tilsinds at opgive, fordi Ancher viste sig som 

„Krigskammerat“. — Han var begejstret over sit nye Motiv, følte sig 
overbevist om, at det vilde blive et glimrende Billede, og da Anchers 
„grønne Festsal“ blev ham forbudt, fortrak han — venlig, blid og stædig
— over til „gamle Have“, hvor han havde overtaget Boligen efter An
chers Bortflytning.

Træerne her var vel ikke ganske som de andre, men kunde sær
deles godt bruges. — — — —---------------------------- — —-------

Nu manglede der ham kun et Atelier!
Savnet af et saadant var Aar for Aar blevet føleligere for Krøyer.

— Om han eqd malede Friluftsbilleder som „Hip—Hip—Hurra“, saa 
trængte han dog højligt til et Rum med passende Lys, hvor Farvevirk- 
ningerne kunde kontrolleres.
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Og da Krøyer havde sat sig i 
Hovedet, at saadan skulde det 
være — for Arbejdets Skyld — 
helmede han heller ikke, før det 
blev.

Ideer manglede det ham ikke 
paa! — Han var strax klar over, 
at det gamle Korntørrings- & Vaske- 
hus — & W. C. etc. — som laa lige- 
overfor hans Bolig, maatte kunne 
anvendes. Og Bjørck mente natur
ligvis det samme som Krøyer — 
det kunde blive „utpmordentligt 
bra“. De fik Brøndum over til en 
Raadslagning — og Degn! — ja 
han lo jo først lidt af sine Kunst

neres mange Paafund — „at lave et gammelt Closet om til et Atelier 
— det kunde ligne dem! — ha, ha!” — — Men Samtykket fik de 
beredvilligt. „Kunde de faa noget ud af det gamleJStads — saa for 
ham gerne.“

Dette lod de sig ikke sige to Gange.
Her var en herlig Lejlighed for Bjørck til at bruge sine overflødige 

Kræfter.
Han var saa stærk som en ung Løve! — kunde med Lethed bære en 

Maler under højre Arm, medens han løftede en anden i sin udstrakte 
venstre — og til dette Kunststykke kunde han ovenikøbet tralle sin 
Yndlingsvise: „låtom os Alle vara glat»!“

Som en ung Titan foer han frem med sit „Koben“ og masede løs 
paa de møre Bjælker, saa Splinterne røg om Ørerne paa de andre.

Om et Menneske gik i Løbet derved — saa blåsa! — Slige smaa- 
lige Hensyn kunde der ikke tages, naar man arbejdede for Krøyer! 
Gamle Christoffer slæbte ogsaa af et godt Hjerte med at køre Sand 
og Jord, saa der kunde blive Plads til Gulv.

Og en skønne Dag stod Atelieret færdigt.
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Virkelig saa vackert, 
at det fortjente kunstne
risk Udsmykning! mente 
Bjørck — hvorfor han 
strax tog fat paa en Ræk
ke Frescer — der forevi
gede deres hafte Møje.

Nu kom Indvielsen, 
med et Knald af 1ste 
Grad — og Krøyer blev 
hyldet med Skaaler, San
ge og Taler.

Jeg husker ikke nøje, 
om det var ved denne 
eller en anden Lejlighed, 
at en af Vennerne ud
bredte sig om det mærk
værdige Fænomen, at 
Krøyer — denne store, 
geniale Maler — kunde 
være saa ganske blottet 
for den lille menneske
lige Svaghed, som kal
des Vigtighed.

Krøyer protesterede smilende. „Han holdt nok af at blive feteret! 
— det vilde han ikke fragaa! maaske holdt han endogsaa overordentlig 
meget af det! men Sandheden i Ære, maatte han desværre tilstaa, at 
han ikke ganske fortjente denne sidste Roes. „For“----- sluttede han
og saa sig om i Kredsen------„jeg er nemlig vigtig! skal jeg betro
Jer! — men jeg er stille vigtig!“

P. S. Krøyer: Studie til „Hip—Hip—Hurra" 
(Fru Ancher med Helga)

Arbejdet paa „Hip—Hip—Hurra“ strakte sig over adskillige Somre — 
vistnok fra 84—88 incl.
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Flere af Modellerne maatte derfor — ligesom paa Anchers Daabs- 
billede — slettes og erstattes af andre (saaledes traadte f. Ex, Niss i Eilif 
Peterssens Sted),

Men længe inden Billedet var færdigt, var ogsaa Mikkels Vrede svunden, 
— Den var nu aldrig af saa holdbar en Kvalitet, som han selv vilde give 
det Udseende af — og det tidligere Kammeratskab var ved denne lille 
„Skærmydsel“ bleven forædlet til et fast og ubrydeligt Venskab.

Helga — der paa den allerførste Studie (nu i Anchers Besiddelse) 
fremtraadte som et ganske lille Pus — var i disse 4 Aar vokset godt 
til — og Anna kunde atter træde til som Forgrundsfigur — med en 
stor Pige paa sit Skød.

Saaledes endte denne Skagens første puniske Krig! —
Vil man holde Tal paa de senere, maa man sikkert multiplicere med 

mange Gange tre! —
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Chr. Krohg: Lund^og Krohg*)

MALEREN LUNDH

O
m Lundh — Krohgs Secundant og fredsommelige Husfælle — maa 
jeg fortælle lidt.

Lundh var Normand — af engelsk Afstamning — uhyre flegmatisk 
og lad — men godmodig og elskværdig som en stor Hund.

En ivrig Jæger — men rigtignok mindre ivrig Maler! — For det 
meste laa han sammenrullet paa en eller anden mærkelig Maade og 
læste engelske Romaner, som han rev Bladene af og strøede omkring 
sig — til han laa i et Hav af Papir!------

*) Af hvilken sidste man kun ser Benene.
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Vende var altfor besværligt!
Fra Nordværelset i det lille Hus, hvor han og Krohg boede sammen 

i 83 (Anchers nuværende Hus), var der en smuk Udsigt over Heden.
Dette var af stor Betydning for Lundh! — Naar han engang imel

lem rippede sig op til at male, behøvede han nemlig blot at sætte sig 
ved dette Vindue! Det var praktisk og bekvemt. — „Og hvorfor Fa’nen 
skulde han gøre sig den Ulejlighed at gaa ud — naar han saa det alt
sammen ligesaa godt herhjemmefra!"

Mange Mennesker — selv de mest staalsatte — bryder dog af og 
til deres Principper. Det gjorde Lundh ogsaa — hvad der kan ses af 
det følgende: —----------------- ------- —--------------------------— —

En Aften, da Krøyer og Ancher vendte hjem fra Jagt, saa de paa 
lang Afstand noget hvidt liggende henstrakt paa Jorden! — -Et Men
neske kunde det ikke være! — dertil var det for fladt og bredt-----
— og Lagener lagde Folk vel ikke paa Bleg saa langt fra Byen.

De gik hen for at tage Tingesten lidt nærmere i Øjesyn, og den 
viste sig at være et Lærred i Blændramme med et nyligt paabegyndt 
Maleri--------- — af Lundh! — ha! ha! — Det kunde der ikke være
Tvivl om.

Saa havde han alligevel været ude for at arbejde, den Rad!------
og ikke gidet slæbe Billedet hjem med sig.

Ja, saadan var altsaa Lundh! — men paa Jagterne sparede han ikke 
sine Ben — og Rævene havde ingen Grund til at elske ham.
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KRØYER BLIVER JÆGER!
JAGT OG L'HOMBRE

Aaret iforvejen var Krøyer begyndt at blive Jæger.
1 X. Sporten var ham ganske ny — men opildnet af de Andres mærke
lige Hændelser og Bedrifter fik han Lyst til at være med og kom over 
til Ancher for at laane hans Bøsse.

Med Bøssen fulgte en — ganske nødvendig — Lektion i hvordan 
man ladede, trak af, idetheletaget bar sitVaaben, saa man ikke gjorde 
en Ulykke paa sig selv eller andre Mennesker. Og saa travede Krøyer 
afsted ud til Klitterne ved Fyret.

Længe vandrede han rundt — og ventede egentlig ikke noget større 
Eventyr. — Men pludselig springer en Hare op! — han skyder! — og 
til hans største Forbauselse triller Haren — og bliver liggende med et 
Spjæt.

Det gav ham Blod paa Tand. — Han fik anskaffet en Bøsse — og 
blev en ret ivrig — omend aldrig nogen dygtig Skytte.

Som Jæger manglede Krøyer ganske den Egenskab, som han ellers 
besad til Fuldkommenhed------den sejge, stædige Villie.

Skød han fejl, tabte han let Humøret og blev mismodig ja ligefrem 
bedrøvet, — men kunde paa den anden Side blusse op i Begejstring 
ved det mindste Held.

Anna morede sig altid over ham og paastod, at man paa lang Af
stand kunde se paa Krøyers Ryg, om han havde skudt noget eller ej.

En udmærket Jægerkammerat var han.
Naar de vandrede hjem om Aftenen — hele Compagniet — Lundh 

— Krohg — Eilif — (og hvad de nu hed i de forskellige Aar) stem
mede Krøyer gerne op og sang eller truttede Bersaglierernes — eller
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Fot. Ancher vender hjem fra Jagt, fulgt af Anna og Helga

andre Landes Marchtakter, saa de andre glemte baade Træthed og 
stive Knæ!

Rævejagterne blev i hin Tid dyrket med stor Interesse; der fandtes 
dengang en hel Del af disse Luskepelse ude mellem Nordstrandens 
Klitter,

Stod man højt — med Vinden imod sig — kunde man ofte faa Lej
lighed til at se hele den Mikkelske Familie tumle sig mellem Lavnin
gerne i det lune Sand.

Ungerne var forholdsvis lette at faa Bugt med! — men de gamle, 
de var baade snu og drilagtige!

Engang pudsede Rævefatter dem, saa de huskede det længe! —
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Kunstigt bugtede den sig forbi alle Skud — endog Anchers — og gled 
lige for Næsen af hele Compagniet ned i sin Hule.

Men mintro om de vilde lade sig narre! — Der blev sat Vagt ved 
Indgangen — og et Bud styrtede i Galop til Byen for at hente en 
Spade og samtidigt opfordre Damerne til at komme ud og se paa Co- 
medien.--------- -----------—-----------

Da det første Spadestik var gjort, opdagede Ancher, at Anna ikke 
var kommen med. Manden havde i Farten glemt at varsko hende!

Værsgo! — Hullet til — og om igen til Byen i endnu mere stry
gende Fart end før. —

Vejen var slet ikke kort! — men endelig kom Anna. Nu blev Skyt
terne stillet op — og bagved dem alle Damerne for at række „Kran
sen** til den Heldige!

„Ingen maa skyde før Ræven er kommen 20 Skridt bort!** — „Nej 
fy! — det vilde være unfair!**

Sandet blev atter forsigtigt skovlet fra, og Mikkels Halespids kom 
tilsyne — men den stod ganske stille! Tvi! saa durkdreven et saadant 
Bæst kunde være! Endnu et Nap med Spaden — pænt rundt om den 
duskede Hale! — men Mikkel gav sig ikke! — den blev staaende under
fundigt stille og lod som ingenting.

For at faa Ende paa det, tog en af Jægerne Mod til sig, greb den 
rask om Halen og slyngede den fra sig ud paa Klitten.

Men der blev Mikkel liggende — mausetodt------kvalt.
Den havde ikke haft Tid til at vente paa Anna!

For Krøyer var L’hombren om Aftenen en uundværlig Afslutning 
paa Jagtdagens Glæder.

Dengang var Hotellet endnu ikke saa fint, at der var Skrive- og 
Spillestue. De Spillende sad i Spisestuen, hvor Sluddren gik omkring 
dem paa dansk — norsk — svensk! — og hvor Tobaksrøgen laa tyk 
som Vintertaage.

Groth holdt nok af at være Fjerdemand, men skældte altid ud over 
Krøyers og Anchers letsindige Omgang med Noloer.

167



„I er ikke bedre end to Køer foran en rød Port!“ sagde han ær
gerlig. „Saasnart I øjner en Hjerter syv, saa bisser I strax frem med 
Jeres Nolo! Bøh!“ „Aa skidt!“ — Ancher var ovenud sejg. Naar man 
havde fem Harer og elleve Høns hængende hjemme paa Muren, saa 
kunde man nok have Lov til at forlyste sig med et Par Omgange „Beter 
til Loftet“!

Ja, Krøyer var af samme Mening; men han behøvede nu kun en 
eneste lille Agerhøne for at naa til samme overdaadige Livsbetragtning.

„Gaa paa Jagt! — og Du vil blive som et Barn igen, kjære Groth,“ 
lo han drillende.

„Tak skal Du ha !“ sagde Groth tørt — „hvis det er Resultatet, saa 
vil jeg dog hellere blive hjemme. Det er vist heldigt, om der er en 
Voxen tilbage til at passe paa Jer.“

Brøndum havde ogsaa været paa Jagt; men han tog det med sin 
sædvanlige uforstyrrelige Ro.

„Lad dem bare brase paa!“ sagde han. „Det bliver værst for dem 
selv!“

Han saa’ sine Kort igennem — „ja, saa er det jo Dig der spiller, 
Krøyer?“ Han smed en 6cr paa Bordet: „Kan Du klare den?“

Ja! Krøyer dukkede smilende under med en 7.
„Saa kunde Du maaske lide at faa den Farve engang til?“ lo Ancher. 
Nej — det kunde Krøyer ikke.
„Ja, tænkte jeg det ikke nok!“ raabte Groth — „der sidder han 

med Knægten anden! — og saa videre — videre! ja! — fem Beter 
ialt! — det er jo det rene Hasard!“

Helene var begyndt at spille — — det var Don Juan-Kvartetten
„Fliehe des Heuchlers glatte Wort 
eh’ er dein Herz bestreicht!“

Krøyer blev distrait; — han nynnede og „passede“ fredsommeligt 
den ene Gang efter den anden.

Men saa saare Frituren kom, rejste han sig og gik hen til Klaveret.
Nu klang Serenadens fine Strengespil — og et Øjeblik efter hørte 

man Krøyer synge:
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Deh vieni alla fi-nestra 
o mio tessoro!

Deh vieni a consolar
il pianto mi... o!

„Der er givet, Krøyer! — kom saa!“
Krøyer kom frem paa Gulvet, spillende paa sin indbildte Mandolin 

og sang videre med smægtende Røst:
Se ne-ghi a me di dar
qualche risto-ro 
davanti a’gli ochi tuo-i 
morir vogli-o! —

De andre blev utaalmodige. „Hold nu op Krøyer og lad os spille 
videre! Det er s’gu ikke morsomt dette her.“

„Ja,“ Krøyer satte sig — — stadigt syngende — og begyndte at 
ordne sine Kort.

Saa slog han pludselig over i den tyske Text og fortsatte med et 
indtagende Smil til Groth;

„Magst Du auch zornig scheinen 
was gillt's Du hast mich lieb!“

„Næh — gu har jeg ikke nej!“
„lass mich nicht länger weinen 
komm! loser Herzensdieb! —“

„Nolo! — elskede Groth! — Nolo — Nolo — ren Nolo!“
De andre sad spændte! „Spil saa ud! — det er Dig selv der begynder.“
Krøyer spillede nynnende — 2 Gange — 3 Gange dukkede han sig

— men faldt saa uhjælpelig paa en Hjerter Dame!
„Ha-ha-ha!“ lo Ancher. Den var skam ikke daarlig.“
Men Groth smed Kortene — og slog sig for Skaldepanden.
„I er min Salighed ikke værdige at spille med!“
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ANCHERS HUNDE

I
 Løbet af sin lange og glimrende Jægerbane har Ancher holdt mange
Hunde! — Støvere, Pointere, Sættere og hvad de nu alle hedder;

— og der kan komme en rørt Klang i hans Stemme, naar han taler 
om Boys Elegance og stolte Mod — eller om Hectors blide bebrejdende 
Blik, naar han maatte undgælde med Prygl, fordi Mester Ancher selv 
skød forbi.------Men plukker han lidt længere ind paa Erindringens
Krans, ender det dog fordetmeste med en Ed over de Bæster------
der altid finder paa Et eller Andet at forbitre En Livet med.

„Næh! — man skal aldrig holde Hund!----- for det kan man være
sikker paa, at er de flinke, saa æder de Rottegift og dør------eller
faar Brystbetændelse og skal passes med Omslag!------------- Og de
andre Idioter! — Ja, enten æder de selv Dyrene, eller de er ikke stue
rene ------eller ogsaa er de Krystere — som Don! —

Ja Gud bevares! for en Redelighed med det Dyr i de Par Maaneder, 
vi havde den.

Naar den skulde paa Jagt, maatte to Mand hale den i en Strikke 
og Pigen skyde bag paa med en Kost, inden det lykkedes at faa den 
ud af Huset! — og havde vi saa endelig faaet den slæbt ud paa Heden, 
og Bøssen blev skudt af---------saa skulde Du se Løjer! Ingen Djævel
kunde holde Don tilbage! med Halen mellem Benene foer han hylende 
hjem og gemte sig langt inde under Sofaen.

„Raudi var sød,“ siger Ancher med blødere Stemme. „Et Pokkers 
flinkt Dyr!---------------------men naturligvis stjal den til Gengæld Na
boernes Høns! — Ikke for at æde dem selv — bevares, det kunde 
aldrig falde Raudi ind. — Den kom nok saa forsigtigt med dem i sin
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bløde Mund og „forærede“ os dem! — naa, det var nu heller ikke 
behageligt!

Men værst af dem alle var dog Rolf! — Danmarks største Plage- 
aand og dyreste Hund.---------------------

„Jeg købte den af Hans Kaarsberg“ — fortsætter Ancher — og det 
glimter blankt i hans Øjne. „Selvfølgelig ønsker jeg intet ondt over 
Kaarsberg! — men--------- naar han engang gaar til „de store Jagt
marker“ og i Hundehimlen skal hente sig en Hund, saa haaber jeg dog, 
at Rolf vil melde sig og spille ham et Par af de Puds, som han har 
spillet mig!“

— „Intet Væsen i Verden har plaget mig som Rolf!
I Atelieret aad den en Dag et stort Billede til 1000 Kr. — smaa bitte 

Bider------ikke til at redde! og saa ud gennem den store Rude, som
den smadrede — naturligvis! — Ja, den Rude sprang den forresten 
mange Gange igennem.

Tilskade? — næh, Rolf kom aldrig tilskade! — — Naar den ke
dede sig hjemme, gik den paa Jagt i Haven efter vores eneste Høne 
— og „stod“ for den. Det var forresten temmelig grinagtigt at se!

Lagde Hønen sig — saa lagde Rolf sig ogsaa, og blev liggende med 
Vinden af Hønen i Næsen — i Timevis om det skulde være! —

Men da det ikke længere interesserede den, inviterede den Slagte
rens Hund med paa Jagt! — saa stejlede de to Bæster over Heden — 
og bed fem Faar ihjel! — tre skambed de------og var tilsidst ikke
bange for at gaa løs paa en Ko.

Det var en flov Historie! — og dyr!------
Men Rolf var jo ligeglad trods alle Pryglene! — en rigtig Hans 

Kvast!
En Dag kom Vesterbys Drenge kørende med ham paa en Trillebør. 

Han havde været oppe at slaaes — (ou est la femme? selvfølgelig) og 
var bleven bidt, saa han ikke kunde røre sig. Han laa nok saa stille 
og ynkelig; og jeg begyndte allerede at tænke, at nu var alt det Vrøvl 
overstaaet. Det var jo en ganske pæn Død------men Glæden varede
kun kort. Ikke saasnart var Drengene standsede foran Laagen, før Rolf 
syntes, at nu kunde det være nok med den Kommers — og i et ele-
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gant Sæt sprang den over Drengenes Hoveder — Stakit og hele Rede
ligheden! — Den fejlede ikke det mindste — det Asen!------

Nej, har man sin Fred kær, skal man aldrig holde Hund!“ — ender 
Ancher sin Mindetale! „Der er Plagerier nok i Verden endda! Nu nøjes 
jeg med at laane Afholdsværtens! Den er astmatisk! — den halter! — 
sé videre godt gør den heller ikke; men saa har jeg da ogsaa den Til
fredsstillelse, at det ikke er min!“ ler han lunt og gnider sig i Hænderne.
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SPAADOMMEN

1
 1888 kom Krohg tilbage til Skagen (tildels vel for at blive malet 

færdig paa Krøyers Hip—Hip—Hurra).
Pompøs at se til med det store Skæg og Skaldepanden; og vældig 

flittig! — et rent Jern til at arbejde — men som altid parat til Para
doxer, og respektløs for alt vedtaget.

Han havde nylig holdt Bryllup og havde sin unge Hustru med. — 
Fru Oda var lys og fin med et Udtryk som en Sfinx. Hun talte ikke 
meget — sad mest lyttende som i en Verden for sig! Men naar man 
troede hende allermest fjern, kunde hun paa én Gang dukke frem af 
Stilheden — og med et Smil — et Ord — en Vending — paa den pi
kanteste Maade spille Boldt med det debatterede Spørgsmaal - og faa 
det til at vende en hel ny Side frem.-------------

Nu hændte det sig saa mærkeligt, at der samtidigt med Krohgs boede 
en ung Finlænderinde paa Brøndums Hotel. Hun var lys som en Nordbo 
— men dog i Slægt med Zigeunere, fortalte hun selv, og af dem havde 
hun lært at spaa i Kort.

Resultaterne af hendes Kunst var virkelig ogsaa saa forbløffende, at man 
nok kunde tiltro hende lidt over- eller — underjordiske Forbindelser.

Da hun f. Eks. en Aften skulde spaa Fru Krohg, viste Kortene sta
digt hen paa en mørk Herre, som Finlænderinden fortalte vilde volde 
Fru Krohg megen „Bråk“.

Fru Krohg blev lidt urolig---------en altfor ihærdig Frier kan være
yderst generende — tilmed naar man har giftet sig med hans Rival — 
----- men--------- Jäger sad jo netop nu i Brummen for sin Bog! altsaa 
kunde det ikke være ham!
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Kortene blev lagt om; — men de havde deres egen uforgribelige 
Mening — den mørke Herre kom igen! han var øjensynlig en Mand 
medVillie — en Mand der ikke vilde erkende sin Ulykke.

Det begyndte at blive ubehageligt — man fik ikke Ro, før der blev 
telegraferet til Christiania.

Svaret kom ogsaa hurtigt og var ligesaa forbløffende som Spaa- 
dommen.

„Hans Jäger gaaet ombord paa Baldur — var paa Vejen til Skagen!“ 
Nu blev der Opstandelse og Indpakning.
Tidligt næste Morgen holdt en Vogn for Døren, og af sted kørte Krohgs 

i susende Fart til Kandestederne — for at gemme sig — de vilde 
have Fred!

Naar Jäger kom, skulde der siges, at de var rejst Syd paa----- —
man vidste ikke hvorhen!---------

Næste Dag, da Brøndum sad i god Ro med sine Gæster ved Fro
kosten, kom der Ilbud, „at Dampskibet laa udenfor — Jäger var land
sat — og paa Vej herop."

Og ganske rigtigt. Lidt efter bankede det paa Døren, og Jäger 
traadte ind.

Det føltes som et Gys af Spænding! — Brøndum rejste sig — lidt 
rød i Hovedet — halede forlegent i sit Skæg----- og bød Velkommen!

Ja — Jäger var kun kommet paa en liden Sviptur, sagde han — 
„ganske tilfældigt! — hm!“

Hans mørke Øjne foer søgende rundt i Stuen, men fandt kun — 
fremmede, der passede deres Mad med overmaade uskyldige Miner.

Jäger spiste med og snakkede om mange Ting. Han var altid stærkt 
interesseret — mente at have den Mission at opdrage Menneskene til 
at tale ligefremt om alle Ting, selv de intimeste! — og rasede over 
Georg Brandes, der havde brugt Ordet Svineri — eller lignende — om 
nogle Beskrivelser i en af hans Bøger.

„Blufærdighed! — hæ“ — et Kunstprodukt, hvis Berettigelse han ikke 
anerkendte.

Da en lille Tid var gaaet, vendte han sig til Ancher og sagde ganske 
en passant: — „Troede Chr. Krohgs boede her! —“
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„Nej, ikke mere!“ — svarede Ancher med glat, blid Stemme. De 
andre lyttede efter — hvorledes vilde det nu spænde af. Men Ancher 
var Situationen voksen — „de har boet her en lille Tid — men er 
nyligt rejste!“ vedblev han med samme smørblide Røst — „vistnok 
sydpaa! de vidste ikke selv hvorhen!“

„Maaske Paris! —“
„Maaske Paris? — jaasaa hm!“
Lidt efter gik Jäger — uden Besked til nogen, om han kom igen 

eller ej. — Bagagen var ikke svær at føre med; — den bestod kun af 
en Cognaksflaske.

Saa blev det Aften — men Jäger kom ikke. De andre begynte at 
ængstes — og da Natten baade kom og gik uden at bringe mindste 
Efterretning om Manden, tog Gisningerne Fart; — man vejrede Tra
gedie. Skulde han være gaaet i Nordstranden? — eller værre endnu 
— om han havde opsporet Flygtningene i Kandestederne og taget Gift! 
--------- ja, hvad kunde en exentrisk Nordmand ikke falde paa af Gal
skaber! — Brøndum grundede lidt — og fik saa den lykkelige Ide at 
telefonere til Aalbæk, „om en Herre af Jägers Udseende og med den 
og den Klædedragt var sét i Aalbæk Kro eller ved Postvognen?“ — 
Jo, svaredes der — en Mand, der nok kunde passe til Beskrivelsen, var 
passeret forbi paa Vejen til Frederikshavn.

Man aandede lettet ud — saa var han altsaa borte!
Men næste Dag kom Jäger igen. Han lod som intet — fortalte ikke 

hvor han havde været — men var øjensynlig skuffet — og nogle Dage 
efter tog han med Skib tilbage til Christiania.

Imidlertid kedede Krohgs sig saa guds jammerligt i Kandestederne, 
at de besluttede at flytte Sted, og tog til GI. Skagen.

De lejede sig ind i en lille Kro, som ellers aldrig saa’ liggende Gæster, 
og hvor derfor den tykke røde Kromand med 7 Børn og Madam maatte 
ud af deres Seng for at skaffe de Fremmede Natteleje.

Men desværre — i GI. Skagen var der slet ikke morsomt dengang. 
Ingen Fornøjelser — ingen Sommergæster — ikke et Sted, hvor man kunde 
fordrive Aftenerne ved en „Drink“ sammen med gemytlige Mennesker.
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At slaa Tiden ihjel ved at gaa tidligt iseng kunde der heller ikke 
være Tale om, da de 7 Krounger altid hang udenfor med Næserne paa 
Ruden og gloede ind med deres 14 nysgerrige Øjne.

I deres Nød sendte Krohgs da Bud til Brøndum „om Assistance“, 
Nogen maatte komme over og spille Kort med dem. En Hjælpe-Ex- 
pedition blev straks rustet — og kørte afsted til Højen med Kort, Je
tons og godt Humør. — Det var, hvad Flygtningene trængte til.

Endelig slog Forløsningens Time.
Telefonens lille Klokke ringede det glade Budskab op mellem Skagen 

og Højen: Jäger tænkte paa at rejse!
Jäger rejste! — ------
Jäger var allerede i Baaden!------
Og knap var Dampskibet sejlet afsted med den ulykkelige Mand, 

førend Krohgs Vogn rullede op foran Hotellets Dør, —------Victoria!
Nu kunde man for Alvor puste ud. — Selv Hesten sparkede forsorent 
til et Par nylagte Pærer — og viftede med Halen ad Skibet!---------
Verden hører den Heldige til! tænkte den sikkert.

* *
*

Samme Aar kom Bjørck for sidste Gang til Skagen. — Vistnok lige
som Krohg og Viggo Johansen for at sidde Model til Krøyers „Hip— 
Hip—Hurra! — Maalbevidst, og herlig at se paa i sin langskødede Di
plomat med flyvende Skøder og Hatten skudt bagud over det mørke, 
purrede Haar.

Arbejdsivrig som altid gik han strax igang med sit Billede fra Brøn- 
dums Butik. — Tegnede først en gennemført Karton, og smeldede saa 
løs med Farver! — paa Billede — Frakke — Fingre! spyttede tørt til
Siden, og sang! — Altsammen som han plejede!----------------- Og
dog var der en Forskel paa Bjørck før------og nu! —

Han var bleven forlovet! — Halvdelen af hans Sjæl — eller maaske 
mere — var hjemme i Sverrig hos den Elskede! —

Resultatet heraf viste sig hurtigt!
Billedet var næsten færdigt; kun to af Figurerne stod endnu som 

hvide Spøgelser mellem de kulørte Kammerater, da Bjørck pludselig
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en Dag kom og fortalte „at nu maatte han rejse!“ Han kunde ikke 
udholde det mere for Længsel.

Billede og Karton forærede han til Ancher — og borte var Manden!

Senere blev han Professor i Stockholm, og en meget beskæftiget 
Portraitmaler.

Men Skagen glemte han dog ikke! — taler man med ham om disse 
lystige unge Arbejdsaar sammen med Vennerne, glider der et Smil 
over hans smukke Ansigt: „ja Skagen var hårligt!“ siger han. Kamme
rater — Arbejde — altsammen herligt!
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KRØYER BOSÆTTER SIG I SKAGEN
SCHANDORPH — JULIUS LANGE

1
 1889 giftede Krøyer sig i Paris — hvor han havde opholdt sig om 
Vinteren for at male Billedet af den franske Comité — og det ny

gifte Par bosatte sig derefter om Sommeren paa Stenbjerg i Thy.

Michael Ancher: Frk. Maria Triepcke

Krøyer og hans un
ge Hustru vilde ikke 
søge de kendte Veje, 
men finde nyt Land 
for sig selv. — For
søget lykkedes dog ik
ke rigtigt. Den stren
ge vestjyskeNatur pas
sede ikke til Krøyers 
lyse, bløde Tempera
ment, og Spørgsmaalet 
om Skagen kom derfor 
ganske naturligt frem.

Allerede næste Aar 
drog de derop for at 
„se og sammenligne“ 
----- og som det var 
at vente, sejrede Ska
gen med Glans over 
Thylands haarde Li
nier og Vester-Vovovs 
brutale Kraft.

178



Krøyer frydede sig 
ved at gense det Sted, 
hvor han havde tilbragt 
saa mange lykkelige 
Somre!------

Og Skagens hvide 
smilende Skønhed, der 
straalede ham imøde 
som en eneste Sam
drægtighed! — Klitternes 
vekslende Lys! — Søn- 
derstrands vidunderligt 
smeltende Aftendis! —

P. S. Krøyer: Krøyers første Bolig

var ikke alt dette tusindfold skønnere og mere malerisk end det dystre 
Thy, hvor Menneskene efterhaanden er bleven prægede af Landets 
haarde Karakter — ja hvor Gaardene endog ligger som stive Villier og 
skotter mistænksomt til hinanden.------------------------------------------

Ude hos Madam Bentsen*) lejede Krøyer sig en lille beskeden Bolig. 
Huset var tildels møbleret med Madam Bentsens (ikke overdaadige) 
Bohave — og Resten blev lavet af Pakkasser — dækkede med Tæpper 
og Hynder.

Alt var ganske primitivt i disse første Aar, hvor Indtægterne ikke 
tillod Extravagancer; men Krøyers Hustru — der ejede samme fine, 
næsten følsomme Skønhedssans, som sin Mand — forstod selv med smaa 
Midler at skabe et Hjem fuldt af Ynde og Hygge.

I Husets Tag var allerede før Krøyers Tid indsat et stort Vindue, 
som Madam Bentsens Datter havde brugt til at fotografere ved. — 
Rummet var selve det bare Loft; men ved Hjælp af Tæpper og Por
tierer fik Krøyer det lavet om til et helt godt Atelier, der kun havde 
den lille Skavank, at det i Solskin forvandledes til en Smelteovn.

Men i Skagen oversaa man slige Ulemper — „der hjalp man sig, 
som man kunde!“ Det havde Krøyer lært, og det holdt han fast ved.

*) Den gamle Postgaard, hvor Johansen havde boet nogle Aar efter sit Giftermaal. 
Nu Professor Tuxens Ejendom.
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Michael Ancher: Kristoffer og Konerne 1er

Saasnart han havde indrettet sig, begyndte han at male! — fine 
smaa Ting — og nogle større — foruden en hel Række Billeder af sin 
Hustru; bl. a. det af Publikum saa højt skattede Portræt, hvor Fru Krøyer 
staar i Maanelys ved Stranden med Jagthunden Rap ved sin Side.

Skagboerne saa i Begyndelsen lidt sky til „Fru Marias“ fornemme 
Skønhed! — det var noget saa helt andet end deres egen Fru Ancher! 
— — og hendes aparte og distinguerede Klædedragt, der ofte for 
Andre var som en Skønheds-Aabenbaring, vakte deres yderste Indigna
tion og Forbauselse.

Naar Fru Krøyer gik ned ad Gaden, kunde de staa i Dørene og 
hilse nok saa maabende ærbødigt, men ikke saa snart var hun forbi, 
før Ærbødigheden slog over i et fuldt, bredt Grin! — og hele Familien 
kom styrtende til for at sé!------

„------Ja, for, ak dog — kjæreste Børn! — at no’en ku’ lave sig
saa’en til.“

„Den Slags fornemme Damer var da heller aldrig til den bitterste 
Nytte i Verden!“ mente de.
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Fot. Fra Schandorphs Ophold i Paris

Det gav derfor stor Respekt, da det „spurgtes“ i Byen, at hun var 
„Kuen“ for selv at lave sin Mad! —

Ja — den Pige, som kunde komme i Lære hos hende, hun var godt 
hjulpen! tænkte Mødrene;------og Per Eskildsens Kone var ikke lidt
stolt, naar hun kunde rende rundt og fortælle Naboerne: „at Per var 
henn' te Krøyers, og det ku* nok være, at han fik noget fint tillivs der!“ 
„Men som hun alligevel kunde hitte paa“ — Fru Krøyer! — „ja, saa 
rent towli osse!“ — som naar hun løb rundt paa Markerne og samlede 
Skørrepolder*) saa store som et Grydelaag — for at lave Mad af til sig 
selv og Manden. Det skulde vel nok være fornemt at spise den Slags, 
men det holdt Skagboerne sig dog for gode til.

„Lille Marie! Med Dig gaar i Følge 
usete Venner i lydløse Kor.
Hen gennem Luftstrømmen lindt de sig bølge, 
glidende mod dig, fra Syd og fra Nord!

*) Champignons.
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Ja, Hymnen skal bruse mod Dig ud
— dens Omkvæd jeg ej vil fortie. 
Aldrig saa’ Jorden fagrere Brud 
end Krøyers lille Marie!“

skriver Schandorph ved Krøyers Bryllup. — Han var en trofast Ven og 
Beundrer af Krøyers unge smukke Hustru, Malerinden Frk. Maria 
Triepcke.

Og Fru Krøyer gengældte Venskabet.
Under de sidste trange Aar, da Sygdom havde hærget den gamle 

Digter og lænkebunden hans Legeme, kom hun ofte som en Solstraale 
til ham og hans lille Kat*); ogsaa herom skriver Schandorph rørt:

Her er det gamle Par som Du vandt 
strax ved Dit Ansigt, Du Kjære! 
dengang Du Vejen til Villaen fandt 
Rue de Bécon Asnières.

Parret vil bringe Dig Tak for hver Gang 
sommerfugl-let, og med Sommer i Sinde 
op ad vor Trappes Trin Du Dig svang 
og saa’ til den syge derinde.
Ordet fløj Dig saa frit og let 
fra Læben, som Pilen fra Bue, 
gerne Du bragte en yndig Buket 
til Pryd for vor lille Stue.
Hygged og stelled, som hjemme Du var, 
var lige flink til Alvor og Latter; 
snart Du blev for det barnløse Par 
kær, som var Du vor Datter.

I 1892, da Schandorph holdt Sølvbryllup, indbød Fru Krøyer dem 
til Skagen, for at Schandorph kunde faa sig en munter Fest sammen 
med Vennerne fra Paris, Søren og Mikkel — og den „lille Kat“ være 
fri for sin Livsplage, husligt Bryderi.

Oppe i Atelieret, hvor Festen skulde holdes, var der gjort alt hvad 
tænkes kunde, for at skabe det gamle Loft om til Férige. Kun Lofts
trappen forholdt sig stiv og stejl til alle Arrangements og vilde ikke ind

*) Fru Schandorphs Kælenavn.
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P. S. Krøyer: Sophus Schandorph

i Ensemblet. Den var lig „Tusind og Een Nat“s trange Gyder, som 
man maatte stride sig igennem for at naa ind til Herligheden.

VED „KATTENS“ SØLVBRYLLUP.
Jo min Sæl skal en Vise vi ha’, 
selv omVisen er nok saa elendig, 
for det var s’gu dog for uanstændig 
om i Stilhed vi lusked herfra. 
Mange Viser os andre Du ga’, 
kjære Sophus, men skulde saa vi da 
ikke synge for Dig og din Ida, 
naar I fejrer Jer Sølvbryllupsda’.

Saa til Lykke Fru Ida, fordi
Du til Schandorph engang som hans Brud kom 
og til Lykke du værdige Brudgom 
med din Kone — og med dit Geni.
Det var godt, at Du skrev som Du skrev, 
det var godt, at det gik som det gik Dig, 
det var godt, at Du fik den Du fik Dig, 
det var godt, at det blev, som det blev.
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sang Otto Benzon til den gamle Digter, og Ancher udnævnte ham høj
tideligt til Kammerherre. Denne Udmærkelse refererede sig til, at en 
vis Prins, som var velvilligt stemt overfor Schandorph, engang spurgte 
ham, om han kunde ønske at blive Professor. Hvortil Schandorph paa 
sin sædvanlige gemytlige Maade svarede: „Nej Tak, Deres kongelige 
Højhed! — skulde jeg være noget, saa vilde jeg da foretrække at blive 
Kammerherre. “

„Hvorfor?“ spurgte Prinsen forbauset.
„Jo, Deres kongelige Højhed! — for Kammerherrerne bærer deres 

Dekoration paa saadan et morsomt Sted!“
For at Schandorphs Ønske nu kunde blive opfyldt, havde Ancher 

ladet en gammel Dragkistenøgle forgylde og fastgjorde den med stor 
Ærbødighed til hans Bagdel. Schandorph lo! — det var som et Tor
denskrald. —

Han var henrykt over det Hele! — over Lystigheden, Vennerne, Vinen 
og den vidunderlige Mad! — Og naar han var glad, kunde han nok lide 
at kysse, skønt Skægget ikke altid var lige appetitligt.
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Fru Ancher raabte derfor advarende: — „Kys ham ikke Børn,-----
I skal ikke! — han smager af Fisk!“

Trods Champagnen lykkedes det virkelig at entre ned ad Loftstrap
pen — med en Chassé til Siden — og et lille forsigtigt Hop! —

Udenfor laa Sommernatten stille og lys!------
Ikke et Straa rørte sig ved Stranden — hvor Bølgerne sagte og 

lydløst gled op.
Krøyer stod betaget over denne Belysning og den vidunderlige Stilhed

— og saa efter de to unge Kvinder, der med hinanden under Armen 
gik fortroligt passiarende, af og til standsende for at se ud over Havet
— der laa blegt og lysende som Perlemoder.

I Tanken havde han allerede skabt et af sine skønneste Billeder. 
(Det blev solgt til Skuespillerinden Frk. Lili Lehmann og har aldrig været 
udstillet herhjemme.)

Festen for Julius Lange — nogle Aar senere — endte knap saa 
harmonisk som denne.

Det var 1894.
Ingen vidste, at Lange var kommet til Skagen, da Ancher en skønne 

Dag modtog et Kort fra Hotellet.
„Vil Du lade mig vide, naar jeg mindst forstyrrer Jer!“ — skrev 

Lange. — Hvor det lignede ham!
Ancher stormede strax over for at hente denne Mand, som han 

elskede og beundrede højere end alle andre, og som altid havde vist 
sig som hans gode Ven.

„Ja, Lange var det interessanteste og mest indtagende Menneske, 
jeg har kendt!“ siger Ancher med et lille Ruelsens Suk. — „Et genialt 
Syn paa alt, og en genial Maade at udtrykke det séte paa — hvert Ord 
blev som nyt i hans Mund!“-----------------------------------------------

Ogsaa Krøyer blev henrykt over Langes Ankomst. — Ingen kunde 
være mere velkommen paa Skagen end han.

Det var Dagen før Krøyers Fødselsdag, og da Schandorph just
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var deroppe, glædede 
Krøyer sig som et 
Barn til at holde Fest 
for disse to!

Bordet blev dæk
ket i Haven, skønt 
Vejret saa* mørkt og 
truende ud. — Men 
Krøyer vilde ikke 
høre Tale om Regn 
— „paa hans Fød
selsdag? — nej! — 
Solen kom sikkert 
frem igen!“ —

Suppen blev ogsaa 
lykkeligt spist — tyn
det op med et Par 
Draaber af Himlens 
Væde — og Berømt
hederne begyndte at 
tale for hinanden. — 
Lange henvendte sig 

til den gamle Digter: „Du Schandorph! — som er berømt over hele Norden 
for din beskidte Kæft!“ begyndte han. Men inden han havde faaet udtalt 
alle de Lovord, som skulde følge efter den „smigrende“ Introduction, snak
kede Regnen saa kraftigt med, at den overdøvede alt. Den trallede og trom
mede mod Blade og Buske og styrtede sig som en Flom hen over Bordet! — 

Gæsterne maatte flygte over Hals og Hoved — reddende med sig 
af Maden, hvad de kunde, — og Maaltidet fortsattes inde.

Alle drev af Vand! — Stuerne laa i et Ælte! Sand og Grus over 
Gulvene — men det forstyrrede ingenlunde Stemningen. Man havde 
Vinen at ty til, den gled saa let og pirrende over Tungen og gjorde 
alting lyst og muntert.
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Krøyer og Ancher stod det meste af Aftenen kærligt omslyngede 
og sagde hinanden Complimenter, skønt de ellers ikke var bange for 
at give hinanden lidt af Grovfilen — men iaften! — Alt var saa him
melsk herligt! — og af en eller anden Grund, som de ikke gjorde sig 
klar, var enhver Kritik forstummet. Tilbage blev kun to Allerhelvedes 
Karle!

Men næste Morgen!---------hvilken Elendighed! — hvilken Hoved
pine! — — — og hvilke Smerter i Lemmerne! — Ancher følte sig som 
Værkbrudden, da han sukkende og stønnende kravlede ud af sin Seng 
for at være parat, til Lange kom; og han gjorde sig den største Umage 
for at holde Styr paa Tankerne og det elendige Legeme! — Det var 
ham dog ikke muligt at sidde oprejst ret længe ad Gangen! — han 
maatte ind og smide sig — skønt han mærkede, at Lange blev vred. 
Zacho kom til og deltog i Underholdningen, men det hjalp ikke. — 
Lange sagde kort Farvel — og gik ud til Krøyer.

— Men ak! her mødte ham samme Elendighed! — samme frygte
lige Katzenjammer!

Krøyer laa paa sine Gærninger!---------
Da foer Pokker i Lange! — Ikke seks vilde Heste skulde holde 

ham tilbage paa dette Sted!
„Hele Skagen ligger!“ raabte han, „hvorfor skulde jeg da blive!“
Bønner og Overtalelser var frugtesløse! — heller ikke bedrede det 

Sagen, at de to overkørte Syndere viste sig nogenlunde præsentable 
ved Middagstid. Lange vilde rejse!------og han rejste!

Om Aftenen laa Ancher paa sin Sofa — og fortrød! At dette skulde 
ske! — og at det skulde ske overfor Lange! — — denne herlige 
Mand! der med det største Venskab havde ledet hans første Skridt 
paa Kunstens Bane!----- der havde været som en Fader for ham
— havde rost eller revset ham, eftersom han fortjente det; men altid 
holdt sin Haand over ham.

Ak, I Guder! — havde der været lidt rigeligere med Haar paa
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hans Isse, vilde han gærne have rykket dem ud, hver et; — om han 
derved havde kunnet gøre det skete usket! — Post festum! — hvilket 
bittert Ord!

Sandsynligvis har Lange dog hurtigt glemt sin Vrede, og — med den 
ham egne Humor — smilet af Vennernes „Ulykkestilfælde“, og sin egen 
Ilterhed;------men til Skagen kom han aldrig mere!------------------

To Aar efter døde Julius Lange — og Landet mistede en af sine 
ædleste og genialeste Mænd!
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Fot. Krøyers Hus i Plantagen

KRØYERS HUS I PLANTAGEN

I
igesom man i Danmarkshistorien begynder Kongernes Række med 
J Gorm den Gamle, saaledes tæller Skagen først sine Byfogder fra 
„gamle Lunds Tid“.
Hvad der gaar forud for ham, er Sagn og Mørke!
Lund var en bred og myndig Herre, fra Enevældens højsalige Tid! 

— Efter de mange Historier, der endnu berettes om ham, — og som 
maaske ikke alle er lige vederhæftige —, manglede han hverken Djærv
hed eller Mod til at leve Livet, som det syntes ham bedst! —

Han var Herre i sit eget Hus, som i sin By! ejede selv den Gaard 
han boede i, og tillige — per fas eller nefas — en Del Grunde om
kring den.

En ret anselig Ejendom paa 26 Tdr. Land.
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Fot. P. S. Krøyers Mindesmærke for Borgmester Lund

Det bemærkelsesvær
dige ved Lunds Rege
ring — og det som altid 
vil knyttes til hans Navn, 
naar det stærke Anek
dotespind, der endnu om
slynger det, er glemt — 
er dog det, at han an
lagde Plantagen.

I hin Tid var Byfogden 
tillige Sandflugts - Com- 
missair; og det var i 
denne sin Egenskab, at 
Lund, tildels efter eget 
Initiativ, omend paa det 
Offentliges Regning, ud
førte Plantningsforsøget. 
Nogen bestemt Ordre 
dertil havde han ikke, 
saa paa en Maade kan 
man vel sige, at Æren 
er hans. Men hvilke 
Grunde den gamle Herre 
kan have havt — og der 
tillægges ham unægteligt 

mange. — Et staar dog fast: Lund er Plantagens Fader! —
Derfor rejste Krøyer ham en Mindestøtte til Tak: „fordi han plan

tede“, og derfor vil hans Navn ikke glemmes, saalænge Skagen staar.
Ved Lunds Død, 1828, var hans Bo insolvent og overtoges af Staten, 

der benyttede Ejendommen som Embedsbolig for sin Sandflugts-Com- 
missair (altsaa Byfogden).

„Hans Majestæt Kongens Gaard“, som den efter sin Nedrivning og 
Ombygning kaldtes.

Et fint og stateligt Navn!
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Fot. „Hans Majestæt Kongens Gaard"

Selv efterat Embedet som Sandflugts-Commissair i 1867 var op
hævet, vedblev Byens Øvrigheder at have Stade paa „Majestætens 
Gaard“, der var dem overladt paa visse Betingelser og stod under 
Klitvæsenets Kontrol.

Først i 1892, da Hjørring Amt fik sin egen Overplantør, maatte de 
gamle Byfogder fortrække, og Dahlerup drog — i 1893 — som Herre ind 
i Kongens Gaard. Til Gaarden hørte dengang en overordentlig lang, 
og ligesaa overordentlig forfalden Længe, i hvis sydlige Ende fandtes 
en Beboelses-Lejlighed, som i de sidste Byfogders Tid havde været be
nyttet til offentlige og private Kontorer. Denne Bolig kunde lejes ud, 
men Dahlerup var lidt ængstelig for saa nære Naboer — „tomme Stuer 
er stille Stuer!“ tænkte han maaske.

Skæbnen vilde det dog anderledes! Krøyer, som var stærkt begej
stret for Plantagen, havde i nogen Tid havt Kig paa og forelsket sig i 
den forfaldne Rønne, der for hans frodige Fantasi var fuld af vidunder-

191



Fot. Krøyer paa Tur i Plantagen

lige Muligheder. Den laa saa idyllisk gemt mellem grønne Træer — 
og med herlige Belysninger for en Maler.

Og som det var gaaet Krøyer i hele hans Ungdom, saaledes gik det 
ham ogsaa her! — hvad han ønskede, det fik han.

Dahlerup indvilligede i at overlade ham Huset „indtil videre“, hvilket 
Udtryk senere blev converteret i en Contract paa ti Aar.

I 1894 gik Piesner da i Gang med at omdanne den lange Sidelænge 
til Beboelse. Hele den nordlige Del var saa forfalden og hygieinisk 
umulig, at den maatte nedrives; men et Pakrum, som stødte op hertil, 
omdannedes til Atelier*), og Lejligheden gjordes hyggelig og beboelig.

I Krøyers Dagligstue byggedes Skagens første Kamin — i Begyn
delsen en Seværdighed og yndet Samlingsplads ved en munter Passiar 
— i de sidste stille Aar næsten en Trøster og Ven.

Lejen for Huset var latterlig ringe.
*) De gamle Planker fra Pakrummets Dage danner endnu Gulvet i Krøyers Atelier.

192



Fot. Krøyers Dagligstue

Kun 200 Kr. for Sommeren! — Disse Penge kunde endda anvendes 
til Husets Vedligeholdelse, men kostede det mere, maatte Krøyer selv 
betale, hvad han ogsaa var mere end villig til.

Egentlig var det først efter, at han var flyttet over i Plantagen, at 
han begyndte at omgive sig med al den Comfort og Elegance, der senere 
blev ham en Nødvendighed.

Det morede Krøyer at smykke sin Bolig med fine, sjældne Ting, og 
Billeder.

Bl. a. malede han til sin Dagligstue en Række stilfulde Akvareller, 
forestillende Fru Maria med lille Vibeke.

Denne Stue — hvortil Fru Krøyer selv havde tegnet Møblerne — 
indtog hele Husets Bredde.

I Hjørnet mod Vest stod et Chatol, fyldt med saa mange Smaasager 
og Fotografier, at det syntes et Under, om ogsaa et Menneske kunde 
faa Plads derved.
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Fot. Krøyers Skrivebord

Her plejede Krøyer — efter at han var blevet ene — at sidde og 
„male“ sine Breve med de morsomme snørklede Bogstaver, som var 
hans Specialitet og hans Stolthed!

Foran Vinduerne stod et lille gammeldags Flygel, hvis spinkle Toner 
stemte som en mild Akkord med hele Stuens lyse og sælsomme Ynde! 
— og imod Øst førte en Dør ud til Haven — (eller Lunden maa man 
vel kalde den, thi kun i den allerforreste Del fandtes et Par Bede med 
Smaablomster). — Ellers stod de unge Træer tæt som i Skoven — og 
hele Bunden var dækket med den vilde Kørvel, der paa svaje elegante 
Stængler strakte de hvide Blomsterskærme højt op mod Lyset.

Krøyer var henrykt over sit ny Hus, som han var henrykt over alt, 
i hine Dage!

For hvert Aar der gik, følte han sig stærkere knyttet til Skagen. 
Hvor han end færdedes om Vinteren, i København eller i Syden, droges 
hans Hjerte dog altid derop.
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P. S. Krøyer: Frokost i Hjemmet

Det var Hjemmenes Hjem! — Stedet „par preference“ hvor han 
— medens han stod paa sin Lykkes Tinde — vilde virke, vilde nyde 
Livet, vilde fryde sig ved Jagtens Glæder og den tvangfri Selskabelig
hed mellem Vennerne! Saaledes som det senere — efterat Modgang 
og Sygdom havde lagt sin tunge Haand paa ham — blev Stedet hvor 
han maatte dø.
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Fot. Bonatzis Hytte

BONATZI

E
n tidlig Sommermorgen, da Fru Ancher tilfældigt kom ned til Stran

den, sad der helt ude ved Bredden en nøgen Mand, ivrigt optaget 
af at pille sin Skjorte.

Lige saa hurtigt Fingrene kunde bevæge sig, var der Fangst. Og da 
den sidste lille „Bruder Hopsa“ omsider var sat ud at sejle, krøb Manden 
selv paa alle fire efter, for at Renligheden kunde blive fuldkommen.

Denne Mand var Bonatzi! — Urmennesket imod Spidsborgerne — 
Bandit og Røver at se til! — men Mikkels og Annas Ven og kæ
reste Model.

Ude mellem Klitterne, hvor Byen ender og den store Strand tager 
fat — hvor Stormen pisker Sandet i Hvirvler som rygende Kratere, laa 
Bonatzis Hule. En bulet og sammensunken Rønne med et Tag klinet 
af Tørv, støttet af Sten, og lappet med gamle Lægtestumper.

Ingen Skorsten havde den — kun et Hul i Tagryggen hvor Røgen,
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der steg tilvejrs, mødtes med Reg
nens Dryp.

Michael Ancher: Bonatzi

„Jaih er født i Bøhmen!” fortalte 
han paa sit Kaudervælsk, da han en 
Dag for Aar tilbage kom vandrende 
derop med Skomagertasken paa sin 
Ryg.----- „Dailight Land, Bøhmen!
— nock te schpise og dricke — 
godt oplehrt! — men kunde ikke blife 
der — maatte afschted!”

I Begyndelsen vakte Banditten en 
Del Mistro hos de adstadige Skagboer; 
„man løb ikke af Lande, som han, 
uden at have gjort noget fælt! han 
kunde ogsaa se ud til allehaande, den 
lille pjaltede Fyr med Ho’det paa 
Skakke og det skulende Blik!”

Men Bonatzi havde intet ondt for
voldt. — Det var Uroen, der drev 
ham. Rovdyrets stærke, strejfende
Trang! Blodet prikkede under Saalerne, saa han maatte ud — maatte 
se Verden og Menneskenes Liv — maatte jage og jages.

Og afsted gik det til Byer og Steder — Skove og Grøftekanter. 
Med Skomagerhaandværket holdt han den værste Sult fra Livet. Aad 
og drak, naar han havde noget, og sultede i de smalle Tider.

Engang i Aarenes Løb drev saa Tilfældet ham gennem Jylland til 
Skagen. Men her spærrede Havet til alle Sider — og han blev.

„Ingen Penger te komme vitere for — ingen Penger te Dampschif!
— godt Haf her! noch af Fisk po Schtranden! — schlog mai net!

Han gør en betegnende Bevægelse med Armene og de udspilede 
Næver, der fortæller, at havde han haft Rovfuglens Vinger (eller Penge 
til et Dampskib maaske) saa var Rejsen gaaet videre.
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Trangen til at opleve er lige stærk og graadig trods de fremrykkende 
Aar og trods Sult og Kulde!

Men er han end naglet til Klitten her, faar den jævne Borgerlighed 
dog aldrig surret ham i Baand. Han er fri som Dyret -- kommer og 
gaar, naar han vil. Om Sommeren strejfer han Stranden rundt, plukker 
Tranebær i Klitterne og skyller dem i Grøftevandet — om Vinteren 
ligger han i Hi som Bjørnen; „skomarerer“ lidt i Ny og Næ, men lader 
sig aldrig tvinge til Arbejde.

„Næ næ!“ siger han haanligt, „ikke sitte og schwine me Arbet den 
ganshe Dach som annet Pach! Frihet te leve — Frihet te dø, som Dik- 
teren siker!“

„Ja ja! Dichte er godt — Dichte er schmuck! jaih læst majet! — 
dytscke Dichte, dantske osse — altid schtore Dichte! — ingen schmaat 
Krapyl ogh Schwinemaaser!“

Det var Sommer!------— — —------------------ —-----------------
Jeg var gaaet over Klitterne for at besøge min gamle Ven og stod 

nu foran den lille Hytte.
Skæv og sodet laa den der og osede af Tjære i den stegende Sol! 

— Intet Menneske var at sé, og trods Heden var det eneste lille Vindue 
tillukket og tættet med Pjalter.

Men udenfor var der vrimlende Liv!
Rundt om hele Huset pippede Kyllinger i alle Aldere og Farver 

frem fra smaa Baase, som var tømrede af Vragstumper og dækkede af 
gamle, udtjente Fiskegarn, medens Hønsene laa gokkende som værdige 
Madammer og baskede det varme Sand op underVinger og Fjer.

Jeg saa* mig lidt om. I denne Sommervarme — hvor alle Smaadyr, 
krybende som springende, følger Lovens Bud og mangfoldiggør sig — 
gjorde jeg vist bedst i at blive udenfor.

Jeg slog derfor et Par Slag paa Døren og satte mig paa Klittens Kant.
Lidt efter hørte jeg raske Trin, og han kom ud, laset og lille, med 

Hovedet paa „Skæve“ som altid og et Fad Mais i Haanden.
„Godda, Godda! vershgo — tret indenfor!“
„Tak, — her er saa dejligt ude! — De skal vel ogsaa give Hønsene
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Mad! Hvordan gaar det saa?“ spurgte jeg, da han havde spredt Maisen 
til de graadige Dyr.

„Oh! noch so godt! — Penger po Lommen! — 15 Kroner!“ lo han 
fornøjet.

„Men hvor har De faaet alle de Penge fra, Mand?“
„Jo, jo! — icke alle Mennescker Lusse-Gniere!“ sagde han hovent.

„10 Kr. fra en Anonihm! — 5 Kr. fra Drachmann!“ —
„Men Drachmann er jo borte!“
„Och gjør icke intet! — Drachmann ackordert med Hegel — Drach

mann min bedste Ven! — senner fra och til, til Schnapser och annet!“
„Jo, jo!“ gentog han, da han saa’ min Forbauselse — „mange Venner 

te Kunschtnere och Malere!“

„Tenker po gifte maih!“ kom det lidt efter med dybsindig Mine,“ 
„althid ene her! — ene i Seng — ene i Schtue! schkidt for et Mand
folk te være ene!“

Jeg saa’ op paa ham. Han saa’ ikke videre indbydende ud af en 
Frier at være, som han stod der i Solskinnet med uredt Haar og bare 
skidne Ben. Den blaa Bomuldsskjorte hang i Laser om de haarede 
Haandled, og Bukserne — som han sandsynligvis havde arvet efter en 
eller anden Standsperson — var af Sparsommelighedshensyn vendt paa 
Vrangen, saa det gule Nankinsfoer skinnede frem paa alle unævnelige 
Steder, og Trevlerne stod som Fjerbesætning langs ned ad Siderne.

„Troer De nu ogsaa, at nogen af Pigerne vil have Dem?“ spurgte 
jeg, „nu er De jo ikke nogen Aarsunge længere, Bonatzi!“

„Och jo, och jo!“ svarede han, „mange for En! — alle Piker vil 
giftes! — alle Piker ha’ Mand! — ingen Nøt paa det!“

„Men man maa godt sé sai fohr! — maihet godt sé sig fohr!“ føjede 
han til og rakte advarende Pegefingeren i Vejret, „dohlige Piker her 
paa Schtedet! altid renne Gate! — altid schnacke mai her och der! 
ingenting lehrt! ganscke ingenting lehrt!“

„Ja, De maa jo se at faa En, der bliver ved Huset,“ sagde jeg al
vorligt, „men saa maa De ogsaa pynte lidt op til hende! — unge Damer 
vil gærne have det lidt fint og fjong!“
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„Oh ja, oh ja! nock te køpe for! — Schkidt og Schtas!“ lo han og 
slog overmodigt paa den tomme Nankins Lommelap, der hang frem over 
den ene Hofte,

„15 Kroner! — Ægh te schpise — og syv und firtig Killinger te 
sælche!“

Hu ja, det gøs i mig, da jeg tænkte paa alle disse „Killinger“, som 
jeg jo skulde og burde have min Part af! — det vidste jeg. De havde 
ligesom Æggene den modbydeligste Smag af Fiskeaffald og en „Bonatzi- 
Duft“, som ikke lod sig hverken koge eller stege ud af dem.

„Man skulde lufte dem godt!“ sagde Fru Ancher. Ja! se om 
det hjalp.

Men Tiden gik. Jeg hørte intet om hverken Brud eller Bryllup, 
Bonatzi gik som altid ene ved Stranden — og som altid ene i Seng.

Pigerne løb med Latter og Hvin, naar han greb efter dem, for bag
efter — naar de troede sig i Sikkerhed — at staa fnisende bag Dør
sprækker og i Kroge.

Ingen lod sig friste! — Ingen slog til! — Og det blev Vinter 
og bidende koldt.

Østenvinden jog Bølgerne mod Kysten i fraadende Smæld, saa 
Skumfnuggene — som regnbuefarvede Kloder — i hundredevis fløj ind 
over Land.

Sandet frøs til Stenskorper — og Nætterne var lange og mørke.
Saa stod jeg en Dag i Marts igen udenfor den sorte Hytte. Den 

var bleven saa lille, syntes jeg; saa skrumpen og vissen, som sank den 
sammen i sig selv og vilde ned i Sandet.

Og øde og tomt var der. Vinden foer hylende omkring og ruskede 
i Tagets Lyngtotter; men ellers ingen Lyd, intet pippende vrimlende 
Liv som i Sommer.

Kun en mager, frysende Høne glippede forbauset efter mig med sit 
ene runde Øje, men gjorde straks efter kort omkring og jumpede ind ad 
sit lille Hul, som var den kommen i Tanker om, at det var meget for 
koldt til at løbe rundt og være nysgerrig.
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Jeg aabnede Døren, men blev et Øjeblik staaende paa Tærskelen 
— — en sur, stram Tørveos slog mig imøde og bed sig fast i Næse og 
Øjne-----------------saa trak jeg Vejret dybt og gik ind.

Gennem en Slags Forstue, mørk og smal, hvor en Stige, næsten 
uden Trin, førte op til et Hul i Loftet, kom jeg ind i et lille firkantet 
Rum, som vel skulde gælde for Køkken, skønt hverken Potter eller 
Krukker — ja ikke den mindste Stump spiseligt — lod ane, at her blev 
eller nogensinde var bleven lavet Mad; men her var et Ildsted, lille og 
vindskævt, klinet op af Sten og fedtet af Sod.

I Krogen bag Døren var Hønsebaasene fra i Sommer stablede op 
over hinanden, og ovenpaa dem stod en Silkehat, bulet og rød, og med 
bare Pletter som en skabet Kat.

Ellers var her intet! — ikke en Gryde! — ja ikke et eneste Tal- 
lerkenskaar engang!

Fra den svage Lysning af en Rude, saa stor som en Haand og 
tættet med Strimler af Avispapir, opdagede jeg, at det underligt bløde, 
som jeg havde vadet i baade her og i Forstuen, var store Puder af 
Lyngtørv, der knækkede og knitrede under Fødderne for hvert Skridt 
jeg tog.

De var lagt Side om Side over Sandet og gjorde Tjeneste som Gulv. 
Her var mørkt og bart som i Dyrets Hule.
I Krogen ved Ildstedet var en lille Dør, som jeg bankede paa. Ingen 

svarede — jeg bankede igen og hørte nu, dybt inde, som fra et Skab, 
Bjørnens brummende Røst; „Verschgo! Verschgo!“

Saa trykkede jeg paa et lille Stykke Pindebrænde, der var stukket 
som Klinke i Døren, og traadte ind.

Det var Stuen — Opholdsværelset! — dybt og rummeligt, men lige- 
saa mørkt og skummelt som Forstuen, og saa lavt til Loftet, at jeg knap 
kunde staa oprejst.

Henne under det eneste lille Vindue, der var udspækket med Sække
lærredspjalter, saa næsten intet Lys kunde trænge igennem, stod et 
umalet Fyrretræsbord, hvorpaa der laa noget Skomagerværktøj ved 
Siden af en hullet Fedtelædersstøvle og en brun Lerpotte med mulne 
Rugbrødsskorper.
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Den samme sure Tørveos, som ude i Køkkenet, hang i Luften og fik 
Øjnene til at løbe i Vand; men her var bitterlig koldt, saa Røgen maatte 
vel være et Minde om bedre og rigeligere Tider.

Den gamle, firkantede Kakkelovn, der var prydet med Guirlander af 
bugnende Jernfrugter, saa heller ikke ud til mere at virke efter sin 
Bestemmelse; den var kold og støvet og tjente nu som Oplagsplads for 
nogle gamle Kludebylter og smaa Potteskaar med Hønseføde.

„Godda! Godda!“
Jeg vendte mig om — og henne fra den mørkeste Krog i Værelset, 

hvor et aflangt Rum var skildret af med Brædder og fyldt med Hø og 
sorte mugne Kartoffelsække, skimtede jeg nu Bonatzis Vilddyrshoved, 
der nikkede mig imøde.

Jeg spurgte deltagende, om han var syg.
„Næ næ!“ lo han, „ligger kuns i Sengen te holde Varmen.“
Han hældede sig ud over Fjælekanten og trak en stor Fiskekasse 

frem fra Krogen: „værshgo! sit ned!“
Saa strøg han Sækkene af sig og stak Benene med Oliebukser og 

Fedtelærsstøvler paa ud over Sengekanten.
„Næ, næ! icke syk! Helbrete noch so godt! Venter kun paa Som

mer — Sol og Hete!“
Jeg skottede til ham, medens vi passiarede videre — han saa’ mær

kelig ud.
Paa Hovedet havde han en Katteskindshue, som var trukket ned 

over Ørerne, og under den strittede Haaret — vildt og tottet som paa en 
Alrune — frem over Ansigtet, der til op under Øjnene var overgroet med 
store stive Skægbørster.

Frakken, der var syet af smaamønstret, skotsk Gulvtæppetøj, hang 
med folderige Skøder ned over Knæene og var bundet fast til Livet 
med et knudet Hampereb.

„Og Konen som De skulde ha'e?“ spurgte jeg — „De vilde jo gifte 
Dem!“

Han knipsede med Fingrene „phuit“ — icke Mat til En! osse icke 
nock til To!“

„Næ! sckidte Vinter — ingen Arbete — ingenting te brenne paa Ofnen
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------ Ingenting te lyse om Aftenen heller — ligger i Sengen den meste
Dach!“ — Der kom et trodsig Glimt i hans Øjne — „Lifvet er frychteligt!“

„Kunde De ikke tjene et Par Skilling ved Stranden til Mad og Lys 
idetmindste?“ spurgte jeg.

„Och næ! næ! — icke betale sig! holler heller icke te arbete sam
men med Pak og Bras!“

„Finder somtider lidt Smaafisk — schpiser om Morgenen; so er det 
bcsorgt!“

„Men dette her kan De jo ikke holde ud, Menneske!“ udbrød jeg 
forfærdet — „hvor i Verden faar De Tiden til at gaa! — her i Mørke 
og Kulde!“

„Oh! nock te tænke po, althid nock te tænke po! — schtore Dichte 
po Døren!“

Han pegede paa et tæt beskrevet Stykke Karduspapir, som med to 
rustne Søm var hæftet paa Lægtedøren ind til Hønsene.

„Schtor Diktér Drachmann! — tænker althid rikti!“
Jeg kiggede lidt paa det. Det var skrevet med fast, god Haand, 

men med de for mig ulæselige gothiske Bogstaver.
„Hvem har skrevet det for Dem?“ spurgte jeg.

„Jaih!“ — han saa forbauset paa mig — „oh ja! jaih self skrevet det 
alting!“

„Drachmann min Ven! Drachmann skrefvet Dicht til mai — jai self 
skrevet det efter!“ — Han nærmede sig for at læse det, men da 
Hønsene hørte hans Stemme ved Døren, fløj de skrigende og kag
lende op og lavede et saadant Helvedes Spektakkel, at man ikke kunde 
høre Ørenlyd.

Han tog Hængslerne fra og aabnede. „Thi med Jer! I Schkrike- 
halser“ — raabte han ærgerligt. „Althid roper I paa Føte! — herut 
och finde self!“

Han jog efter dem med Spidsen af sin Træskostøvle.
„Unge Hønse so opsatte og røhte i Kammen! — vil ligge Ægh, 

men kan ikke komme sig til! — altfor koldt og frossent!“ — forkla
rede han, medens han lukkede Døren og satte Hængslerne for igen. — 
„Ingen varme Mat! — ingen Ægh ocksaa!“
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Saa glattede han lidt paa det krøllede Karduspapir — og med den 
sorte barkede Finger som Pegepind begyndte han at læse:

Aahr for Aahr bli’er Lifet flatere! 
klokere biir vi — men icke glatere!

Hele dette vidunderlige Digt, der slutter med „Dejlige Hav!“
„Oh ja! klokere biir vi! — men icke glatere! næ! icke glatere“ gentog 

han, og saa ud gennem den lille Rudestump med de mange Sække
lærreds Pjalter.

Saa vendte han sig pludselig om, og det samme trodsige Glimt som 
før lyste frem fra hans smaa mørke Øjne. — „Lifvet er frychteligt — 
frychteligt.“

Længe stod jeg ved Stranden derude og stirrede mod den lille tjæ
rede Hytte — mens Skumfnuggene som anskudte Fugle fløj ind over 
Land.

Mine Tanker kunde ikke slippe ham derinde! — Urmennesket — 
med den store Frihedstrang og den store Trods.

Der laa han den mørke Vinter igennem — sulten og forfrossen — 
med Pelshue og Trækstøvler, men med nock! altid nock te tænke po!

Ja vist, Livet var frygteligt!
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Chr. Blache: Skagens Raadhus, som det saa ud for 43 Aar siden

DEN NY TID
PLESNER

I
 helt gamle Dage — som man stedse er tilbøjelig til at kalde de gode

— havde Skagen sit eget, ganske oprindelige Præg, der skabtes efter 
Stormens og Havets Villie og blev, som Penge og de smaa Forhold 
vilde tillade det.

Ejede en Fisker et gammelt Skibsskrog eller Ruf, saa byggede han 
sig Hus deri. Og havde han det ikke, fandtes der altid paa Stranden 
en Rigdom af ilanddrevne Bjælker — undertiden det skønneste Ege
tømmer — som man kunde faa for en lille „Venlighed“ — ja under
tiden for slet ingenting.

Dengang stod det enhver Mand i Købstæderne frit for at tække sit Tag 
med Straa og istedetfor Skorsten lave et Lyrehul, hvor Røgen kunde 
trække ud! Det var altsammen billigt og ligetil.

Men den barske Natur, som man Aaret rundt maatte strides med, 
tvang dog til Omtanke.
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Først og fremmest mod Sandet, der i Stormvejr fo’r afsted for at 
finde Kroge, hvor det kunde dynge sig op — op — og altid op,

I denne Kamp havde Skagboerne efterhaanden lært at lure Fjenden,

F. C. Lund : Gamle Skagenshuse

De satte Hytterne paa Toppen af Klitterne og lod Sandet om Lav
ningerne,

I større Gaarde med Udbygninger var Længerne tillige afrundede 
ind imod Gaardsiden, saa Sandet ogsaa her blev narret for sin Krog 
og maatte stryge videre.

Dette var det gamle 30erne og 40ernes Skagen.
En Haandfuld beskedne Huse — stykket sammen af hvad man havde 

ved Haanden eller kunde bytte sig til for Fisk.
Men efter Midten af Aarhundredet, da den ny Tid kom rullende 

med sine Opfindelser og Forbedringer — med Sirenernes hidsige Tuden 
og Fyrtaamets forstørrede Øje — reddede Skibene sig nok saa godt 
uden om den tidligere saa farlige Gren.

Og da samtidigt Frederik den sjettes gamle Lov med alle sine tusinde 
Forbud begyndte at rejse Hovedet og forlange Respect for sine halv- 
glemte Ord — saa Tømmeret blev en kostbar Handelsvare, der ikke 
længere kunde byttes mod Flyndere, eller „plukkes“ i en stille Time 
paa Stranden — forandrede Skagen langsomt men sikkert Karakter.

De sorttjærede Fjælehytter døde ud og afløstes af Mur- og Bin-
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Thorvald Niss : Krøyers første Atelier

dingsværkshuse, hvis primitive Indretning dog aldrig voldte Haandvær- 
kerne stort Bryderi.

Man slog simpelthen et Murkors gennem Firkanten, saa den „Fine 
Stouwe“ og Sengekammeret fik sin Éalvdel af Huset — Bryggerset og 
Køkken sin.

Rigtignok nænnede Skagboerne ikke at bruge dette Køkken; — det 
skulde staa til Stads ligesom den fine Stue, og Maden blev lavet i Bryg
gerset, som det havde været Skik i Oldefædrenes Tid.

Med de sorttjærede Fjælehytter forsvandt ogsaa Fædrenes gamle 
brune Straatage*). — Husene blev nu teglhængte, og for at de ikke 
skulde stikke Næsen altfor kry op imod Vinden, trak man Gavlen godt 
tilbage og klinede til med brede Bræmme af Kalk, saa Taget kom til 
at skinne i Dannebrogs muntre Farver, — med to trinde, tykmavede 
Skorstene som Topfigurer.

Det var ikke fordi Mureren havde tænkt nøjere over, om en trind 
Skorsten var pænere end en mager! — Hans Forstand var ikke be-

*) Ved Lov af 1858 blev Straatag forbudt i Købstæderne.
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Albrecht Schmidt: Skagenshuse

byrdet med vanskelige Problemer som „cubisk Virkning1* eller lig
nende.

Nej, Opgaven var kun den at passe, at Skorstenen blev rummelig 
nok til Manden, som skulde kravle igennem den for at feje!

Nu traf det sig imidlertid saa heldigt, at det Hele faldt sammen med 
hvad Menneskene kaldte kønt og idyllisk.

Det gik med andre Ord Skagen, som det gaar Geniet, der handler 
som det maa og skal og uden forceret Søgen eller Jagen naaer sit 
Maal — Individualiteten!

Saaledes laa Skagen da nu i sin ny Skikkelse--------- en milelang
Streg af Dannebrogshuse, strøet hist og her langs det hvide Sand og 
omgærdet af Pil og Poppel.

En af de mindste Købstæder i Danmark! — og dog den By, der 
mere end alle andre var til Glæde og Øjenslyst, baade for Kunstnere 
og----------------- Mennesker!
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Michael Ancher: Arkitekt Piesner

Saa gik der en Del Aar.
60ernes og 70emes aandsfor- 

ladte Arkitektur, der i Mellemtiden 
havde bredt sig over Landet som 
en smitsom Syge og ødelagt man
gen lille Stationsby, der ellers kun
de have ligget som en Pryd mellem 
grønne Marker, havde endnu i 
80erne ikke naaet det afsideslig
gende Skagen.

Først nogle Aar efter, da den 
ny anlagte Jernbane bragte Byen i 
Forbindelse med Omverdenen, sneg 
Smitten sig ind og satte strax et Par 
grimme Pletter — som Stations
bygningen, Borgmesterboligen m. fl. — og desværre blev det ikke derved.

Til alt Held for Skagen hændte det imidlertid en skønne Dag, at 
en ny Mand kom til og bragte Orden i det Hele.

Han saa* ud som alle andre — hverken værre eller beplre! Men det 
mærkedes snart, at han sad inde med en besynderlig Magt; thi hvor 
han kom frem, forandrede Byen Udseende — og langs Veje og Strand 

voksede store, smukke Bygninger 
op, saa imponerende, som Skagen 
aldrig havde set dem før! De stygge 
Huse vovede sig ikke mere frem, 
og Sygdommen blev kvalt, inden 
den endnu havde faaet Tid til at 
lægge Byen øde.

Denne Mand var Piesner!------
Han var Arkitekt — og kom som 

Budbringer om den nye Aand, hvis 
Løsen var Skønhed«

P. S. Krøyer: Degn Brøndum
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Piesners første Opgave i Skagen*) var Ombygningen og Udvidelsen 
af Brøndums Hotel.

Den gamle Kro, som efterhaanden var stegen til Hotelsrang, strakte 
og rakte sig i disse Aar for at give Plads til den store Turistflok, der 
efter Banens Aabning i større og større Masser søgte op til Skagen.

Man læse blot, hvad Otto Benzon skriver derom i sit muntre „Hurra 
for Skagen“:

Se Ancher han opfandt den, da 
den neppe nok her va’ kendt; 
men Mennesket glemte min Sandten a’ 
ta’ kongelig dansk Patent.

Hurra, Hurra! 
Hurra ska’ Mikkel ha'

For han kom først, hvor vi først kom 
da han tænkte paa at ta’ derfra.

Han tog ej derfra, for Gudskelov! 
han véd ikke, hvad han vil, 
han blev og havde et farligt Sjov 
med os andre, som tog dertil.

Hurra, Hurra!
Hurra for nu og da,

for nu og da, da vi sammen va' 
med Mikkel og Anna A.

Ja, sikkert har Mikkel og Anna, og for øvrigt Skagens hele muntre 
Kunstnerliv, været den dragende Magt, der ledede Strømmen herop 
— og nu lod den sig ikke standse.

Kunstnernes gamle Spisestue kunde slet ikke rumme alle disse Men
nesker og blev udvidet til Sal — med tilhørende Conversations- og 
Skriveværelse.

Men dette var langtfra nok, for:
— der kom én, og der kom to, 
tilsidst saamange der kom, 
at Kroen, som engang var en Kro, 
blev lavet til Kurhus om!

*) Aaret forud havde han været „Conducteur“ ved Opførelsen af Højens Fyr.
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Fot. Brøndums Hotel i 1897

Et Par Aar efter satte Piesner — ud fra den store Hovedbygning — 
en elegant lille Aflægger i engelsk Stil, og Hotellet fik sig tillige en ny 
og fornem Indgang.

Naar man nutildags gaar ned ad Skagens Gade, støder man overalt 
paa Spor af Piesners Virksomhed.

Teknisk Skole — den store Havnebygning — Posthuset — Kirken i 
sin ny Skikkelse, med det høje, smukke Taarn — ja, ligesom der 
om Thorvaldsen fortælles, at han modellerede den lille grimme Pige om 
til Skønhed, saaledes modellerede Piesner saalænge paa den slemme 
Borgmesterbolig, til han fik en festlig, maaske lidt for broget Byg
ning ud af dens tidligere skumle Uhyrlighed.

Det var dog ikke alene Husene, han tog sig af — selv Bænke og 
Stakitters stive Pindeværk snoede han om sine smidige Fingre i deco- 
rative Snørkler, saa ogsaa de fik Skønheds Præg, og til Lamperne teg
nede han smukke Udkast, som Byens Smedeper kunde arbejde efter.
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Fot. Havnebygningen

Aaret efter at Piesner havde paabegyndt Arbejdet paa Skagens 
Forskønnelse, traadte Bindesbøll til.

„Piesner & Bindesbøll“ kunde man gerne sige om disse to Venner, der 
saa ofte arbejdede sammen, men større Contraster fandtes dog vanskeligt.

Naar man paa de store Jagtdage saa’ Bindesbøll trave afsted mellem 
Klitterne, med Geværet over Ryggen, og over hele Personen en treven 
Nonchalance, som om det hele ikke vedkom ham, vilde ingen gætte sig 
til, at denne ludende Skikkelse med det røde, kødfulde Ansigt og det 
skulende Blik var en af Landets genialeste Kunstnere. Langt snarere 
vilde man synes, at han passede til sit Kælenavn „Bølle“.

Bag det lidt frastødende Ydre gemte der sig dog ikke alene en 
glødende Kunstnersjæl, men et storslaaet og nobelt Menneske — tro
fast i Venskab som faa.

Bindesbølls Opfattelse af og Dom over Kunst var ligesaa enkel 
og storslaaet som han selv.
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Fot. Fiske-Pakhusene ved Skagens Havn

„Kunst var go’!----- eller den var L...!“ Middclmaadighedens graa
Mellemting existerede ikke for ham. — Selv bød han sig aldrig frem 
og forstod ikke den Kunst at sjakre 
med sine Evner.

Piesner var ofte fortrydelig over, 
at Danmark ikke heltud forstod, 
hvilken Skat det ejede i denne 
Mand — og langtfra i tilstrækkelig 
Grad udnyttede hans Geni.

Han søgte derfor enhver Lej
lighed til at drage ham frem.

Aaret efter at Hotellets første 
Udvidelse var fuldført, kom Bin- 
desbøll op og dekorerede Spise
salen; — (en yndefuld, let hen
kastet Fantasi i sort, opover Døre Michael Ancher: Arkitekt Bindesbøll
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Fot. Skagens Kirke

og Panelers mørke
brune Træ).

Og saaledes Gang 
paa Gang.

Medens Piesner 
byggede den store 
Havnebolig, var Bin- 
desbøll beskæftiget 
med Fiskepaknings
husene.

Og Piesner vidste 
nøje, hvilken Tjeneste 
han ydede Byen ved 
at skaffe Virkerum for 
Bindesbølls Geniali
tet. Istedetfor den 
sædvanlige Ophob
ning af hæslige Skure, 
som vansirer de fleste 
Havneanlæg, fik Ska
gen en Række usæd
vanligt morsomme 
Gavlhuse, der giver 
Anlæget en middel
alderlig Karakter og 

fører Tanken tilbage til den gamle Liibeckertid.
Deres sidste Fælles-Arbejde i Skagen blev Kirken, der, som alt 

andet deroppe, var bleven for trang til de større Forhold.
Dette Samarbejde blev desværre afbrudt ved Bindesbølls Død. Han 

naaede kun at gøre Udkast til en Del Tegninger (til Prædikestol, Kirke
bænke etc.), som dog ved deres pompøse Stil og de for Bindesbøll 
særegne Motiver, taler højt nok om, fra hvis Haand de stammer.
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Efter Piesner kom flere Arkitekter til — Thorvald Jørgensen, Kamp- 
mann, Haunstrup. —

Den ny Lære, der gennem disse Mænds Arbejde blev Skagboerne 
tildel, var ikke længe om at bære Frugt,

Fot. Gallions Salen (Andersens Hotel)

Med Held havde de taget Kampen op mod 60ernes og 70emes ked
sommelige Ingeniør-Arkitektur og ved mangfoldige Exempler vist, hvor
ledes en Bygning, under kyndige Hænders Ledelse, kan vokse op til 
en skøn og fintstemt Organisme — præget af Aand og Individualitet. 
Ja, hvorledes selv en Vindueskrog kan formes saa yndefuldt, at den 
bliver lyrisk — en lille Havelaage baade morsom og karakteristisk.

Nu stod det altsaa til Skagboerne at tage fat og følge Sporet.
Dette gjorde de ogsaa villigt nok, skønt de ny Begreber i Begyn

delsen løb dem til Hovedet som den vildeste Cock-tail. De første Re
sultater af Skønheds-Dyrkelsen blev derfor nogle ret mærkelige Bastarder 
i fransk Palaisstil — med Murdekorationen af rudimentaire joniske Søjler.
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Men Byen stræbte dog. Den følte, hvad den skyldte sig selv. De 
Tider var nu forlængst forbi, da den som en lille Flække ernærede sig 
kummerligt af sine Fisk. Nu groede den op til et Badested af Rang, 
der kunde leve højt paa sine Fremmede — Turisterne — denne store, 
muntre Flok af Malkekøer, der strøg rundt langs dens Kyster, boltrende 
sig ligesaa lystigt i Vandet som Flynderne i gamle Dage — for om Natten 
at fylde hver Baas paa Byens to Hoteller.

Snart kom flere Hoteller til — som Skagens Hotel med sin inter
essante Samling af Gallionsfigurer. I 1898 byggede Thorvald Jørgensen 
desuden Grenens store Badehotel, og mange smaa Pensionater skød op 
hist og her.

Kunstnernes stille idylliske Skagen existerede snart kun af Navn.
De havde skabt dens Berømmelse — deres Kunst havde spredt dens 

Ry vidt over hele Skandinavien — men ved Naturens grumme Lov var 
Idyllen og Roen derved gaaet tabt for dem selv.

Fra at have været Byens „Eneherskere“ gik de over til at blive 
dens Seværdigheder.

Guldalderens skønne Tid var blegnet — og randt ud med Slutningen 
af Aarhundredet.
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Michael Ancher: Anchers Hus i Skagen

ANCHERS NY HUS

Ancher havde tidligere været godt tilfreds med Jomfru Storms lille 
X JkHus; men nu da alting udvidede sig og blev større, krøb hans 
paa en besynderlig Maade ind.

Ja, det var ligefrem ikke til at forstaa!------
Kom han ovre fra Brøndums Sal, hvor han havde faaet sig en Pas

siar med Vennerne, var Værelserne i Mellemtiden blevet s a a smaa og 
lave, som han aldrig kunde huske dem før.

Det var en stor Plage ikke at kunne røre sig! — Allevegne stødte 
han imod! — Og saa de forbandede Døre!------
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Slemt kan det være at dukke sig for Mennesker! — men at skulle 
dukke sig for sin egen Dør!---------

„Jeg maa bygge!“ tænkte han, „der er ikke andet for!“
I Fantasien saa’ han allerede det ny Hus vokse højt — højt over 

sit Hoved — uden skæve Gulve og Vinduer, og med et Atelier! — 
uden Mangel og Lyde! — ganske som et Atelier burde være!

Fantasien var uhyre behagelig! Men saasnart den vilde tage fast 
Form — vilde fortætte sig til Beslutning — blev Ancher bange.

Beslutninger havde Fanden skabt! De førte altid til Bryderier og 
Ubehageligheder! Og saa sad man der med Fortrydelsen!

„Næh! det sikreste var nok at lade Mureren beholde sine Sten og 
blive, hvor man var!“

Men Fantasien lod sig ikke tøjle, den hagede sig fast ved alle 
Tanker og lod ham ikke i Fred.

---------------------------- For et godt Hus var dog bedre end et 
daarligt, — det lod sig ikke benægte!

Og hvilken Behagelighed at kunne spadsere fra sit Sovekammer di- 
recte ind i Atelieret, istedetfor som nu at skulle trave afsted — hvordan 
Vejret saa var — i Sne og Slud — og samle Gigt henne i den raadne 
Kasse, som ikke længere kunde kaldes et værdigt Rum for en Maler,

Engang var Beslutningen paa Nippet til at blive Alvor. — Piesner 
havde givet Tegning — og maalt Jorden op. Kalken laa i Grube og 
var læsket — og det dejligste Egetømmer købt ind til Stolper.

Ja, Mureren, Chræn Støt, havde allerede stukket Randen af og 
gjort det første Spadestik! Der skulde Huset ligge!

Men da brast ogsaa Beslutningen, som en altfor spændt Sæbeboble, 
Ancher kunde ikke mere! Han blev „tongsindt“, som gamle 

Bedstemoder Møller sagde!
Hvor skulde han være, medens Rodet stod paa? hvor skulde han 

hen med alle sine Grejer og Billedet, som ikke var færdigt? — Og hvad 
skulde han idetheletaget med et stort Hus, naar han kunde nøjes med 
et lille! —
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Anna Ancher: Humoreske. Ancher vandrer i Sne og Slud over til sit Atelier

Nej! — Han vilde ikke! — vilde paa ingen Maade!
Piesner og Chræn Støt forsvandt! Men Kalkgruben og Ege

tømmeret ligger endnu henne bag Poppeltræeme til Minde om, hvor 
stærk en Beslutning kan være uden dog at blive til Virkelighed!

Enhver som kigger indenfor Porten, vil kunne finde dem!

Senere har mange andre interesseret sig for Anchers ny Hus og 
foræret ham smukke Tegninger, som Ancher har takket for, sét paa 
med den største Interesse — og derefter ladet forsvinde i sin Bord
skuffe.

Jeg selv har ogsaa engang ladet mig vildlede af hans Planer og Be
gejstring — og tænkt, at nu blev Huset bygget!

Det var dengang Thorvald Jørgensen havde været paa Skagen og 
bygget for den Tuxenske Familie.

Madam Bentsens gamle Bindingsværkshus var under hans kyndige 
Hænder bleven forvandlet til en henrivende lille engelsk Herregaard — 
med Atelier, Drivhus og mønsterlagt Gaard.
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Thorvald Jørgensen byggede desuden Apotheket! Alle Mennesker 
byggede — baade med Penge, og uden Penge! Exemplet var saa smit
somt, at Ancher lagde ud paany!

„Et Atelier maatte han have! Han blev syg af at være i det 
andet!------og desuden, kunde enhver Stodder faa sig et Palais, saa
maatte han vel ogsaa kunne faa Raad til at bygge en vandtæt Kasse 
at bo i.“

Dennegang lavede han selv Tegningen; og den blev god! For 
hvad kan ikke det Menneske, praktisk og fingernem som han er, 
dygtig til alt i den vide Verden (undtagen netop det at tage en Be
slutning).

Naa, vi sad altsaa ved Bordet i hans Dagligstue og debatterede de 
sidste Detailler, — — — der skulde Døren være, og der skulde 
Skabet staa!-------------------- ------------------ —----------------------

Næste Dag fortalte jeg glædesstraalende til Chræn Støt, at nu blev 
det til noget; — nu vilde Ancher bygge!

Chræn Støt saa’ et Øjeblik forbauset paa mig, som vilde han sige: 
„Ja, Fruentimmer! — de bli’r dog aldrig til andet og mer end som 
Fruentimmer.“ Hans Ansigt fortrak sig til et bredt og overbærende 
Grin: „Naa! saa det troede De!“ sagde han. — „Næ! sé Ancher 
han bygger s'mæn aldrig! — Det er lisse bestemt, som at a’ staaer 
her! — Han ka liefrem ikke faa sig til’ed.“

Og jeg maa indrømme det! — Chræn Støt fik Ret!-----------------
* *

*

Og saaledes har Anchers gamle Hus da faaet Lov at blive staaende 
— midt i den ny mondaine By — som et Minde om den svundne Tid, 
uskyldigt og beskedent! — Som et Bindeled mellem:

Skagen før — og nu!
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