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Damerne på Skagen Lise Svanholm Hent PDF Forlaget skriver: En samling fortællinger, livshistorier,
kunsthistorier, anekdoter og nye detaljer om den kvindelige halvdel af det evigt fascinerende kunstnermiljø

på toppen af Danmark omkring år 1900. Ikke kun de kvindelige malere, men også malernes modeller,
elskerinder, muser osv. præsenteret med korte biografiske rids om kærlighedshistorier, barnefødsler,

karrieredrømme og familietrakasserier.

Malerne på Skagen omkring 1900 bliver ved at fascinere, både med deres værker og med deres farverige
livshistorier. De nu verdensberømte kunstnere opfandt nye måder at male, arbejde og leve sammen på, og der

er mange historier at fortælle om deres liv og værker.

Kunsthistorikeren Lise Svanholm har samlet fortællingerne om tredive kvinder, der spillede vigtige roller for
kunstnergruppen, enten som malere, hustruer, modeller, døtre eller skagboer. Historierne spænder vidt, fra
beretningen om dronning Alexandrines tilknytning til Skagen til historierne og Holger Drachmanns unge

veninder.
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