Central del af den danske kunsthistorie belyses gennem Anna og Michael Anchers
efterladte brevsamling
Anna og Michael Ancher: Breve og fotografier. Redigeret af kunsthistoriker Elisabeth Fabritius

Kunstnerparret Anna Ancher (1859-1935) og Michael Ancher (1849-1927) er kendt og elsket som nogle af
de mest populære danske malere. Som de eneste fastboende Skagensmalere blev de tillige samlingspunkt
for kunstnerlivet i byen fra 1879 og langt ind i det 20. århundrede.
I deres hjem kom ikke blot deres danske og udenlandske kunstnervenner, men også kunstsamlere,
forfattere, komponister, arkitekter og embedsmænd, som havde en rolle i danmarkshistorien. De havde
desuden begge et nært forhold til lokalbefolkningen, og såvel fiskere som deres koner og døtre tjente som
modeller for kunstnerne.
Anna og Michael Anchers store omgangskreds affødte en tilsvarende stor efterladt brevsamling, som udgør
en hovedkilde til belysning af en helt central del af den danske kunsthistorie. Med denne udgivelse bliver
dette brevmateriale tilgængeligt for offentligheden sammen med et større antal historiske fotografier af
personer og lokaliteter m.v., som var en del af Ancher-parrets verden.
Anna og Michael Ancher: Breve og fotografier er en kildeudgave, dvs. at brevene er gengivet, som de er
skrevet, og forsynet med noter og forklarende tekster. Brevene bringes i kronologisk orden, og da det ikke
blot er kunstnerbreve, men også breve til og fra familie, venner og bekendte, er det muligt at følge
kunstnerparret og deres kreds fra ungdom til alderdom og Skagens udvikling som fisker-, kunstner- og
turistby gennem mere end et halvt århundrede.
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Elisabeth Fabritius (f. 1945) er seniorforsker, mag.art. i kunsthistorie, tidligere kunstfaglig leder af Michael
og Anna Anchers Hus i Skagen og forfatter til en række udgivelser især om Skagensmalerne.
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