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Malerne på Markvej Annette \u00d8sterg\u00e5rd Hent PDF Bagsidetekst Michael Ancher sagde engang til
sin ven P.S. Krøyer: ”Jeg tænkte, hvis det lykkedes for os at skildre de mennesker, som lever omkring os her –
ja – så har vi dog gjort landet lidt større.” Skagensmalernes billeder er fyldt med gode historier – både ved

første og ved gentagne øjesyn, og alle anekdoterne om kunstnerkolonien er sammen med billederne med til at
fastholde en unik epoke i kunsthistorien. Malerne på Markvej formidler og lukker op for en verden, der

fortæller om et stykke dansk kunsthistorie i børnehøjde. Bogen åbner børnenes se-øjne og styrker deres evne
til fordybelse og iagttagelse. Bogen tager læseren med på en vandring rundt i Anna og Michael Anchers hus
og slutter med Krøyers Sankt Hansblus på Skagen Sønderstrand, hvor hele malerkolonien er samlet til Skt.
Hans sammen med skagboerne. Malerne på Markvej er både til fællesoplevelse ved højtlæsning og til

fordybelse for det enkelte barn.
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