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Den blå time – malerier af P.S. Krøyer 
På Skagens Museer findes der flere 
malerier, der er malet i den blå time 
om sommeren. Det er den time, der 
ligger lige mellem solnedgang og nat. 
Den stille skumringstime, hvor det 
hverken er dag eller nat, men lige 
midt i mellem.  

Den der holdt allermest af skumrings-
timen var P.S. Krøyer(1851-1909). Her 
kan du se flere af hans blå billeder, der 
blev så populære.

P.S. Krøyer Sommeraften på Skagen Sønderstrand.1893

Dette billede af  
P.S. Krøyer hænger i 
Brøndums spisesal på  
Skagens Museum.  
P.S. Krøyer hed Peder 
Severin til fornavn, 
men hans venner kaldte 
ham Søren.

P.S. Krøyer Sommeraften ved Skagen. (Udsnit). 1892

Oscar Björck  P.S. Krøyer. (Udsnit). 1884

Krøyers smukke kone
Billedet til højre forestiller P.S. Krøy-
ers unge kone Marie og deres hund 
Rap. P.S. Krøyer var meget glad for sin 
smukke kone. Hun og Rap er med på 
flere af hans malerier. Her står hun 
i sin fine kjole, men ser lidt trist ud, 
mens hun kigger ned langs stranden. 

Farven blå bruges nogen gange af 
kunstnere til at understrege en trist 
følelse. På engelsk kan man ligefrem 
sige, at man føler sig blå (feeling blue). 
Som for eksempel i første vers af Phil 
Collins kærlighedssang A groovy kind 
of love:

When I’m feeling blue,  
all I have to do 
Is take a look at you,  
then I’m not so blue 
When you’re close to me,  
I can feel your heart beat 
I can hear you breathing near my ear
Wouldn’t you agree, baby you and me 
got a groovy kind of love 
 
(se oversættelse på sidste side) 
 
Man skulle næsten tro, at sangen var 
skrevet af P.S. Krøyer til Marie.

Spørgsmål

1.  Hvad tror du, Marie Krøyer tænker 
på?

Forside og bagside billede 
P.S. Krøyer Fiskere på Nordstranden en sommeraften, 1891
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Her kan man se skagbo-
erne, fiskerne og deres 
familie på stranden i 
den blå time. Enten er de 
på vej ud på vandet, eller 
på vej hjem efter dagens 
arbejde. Men de har lige 
fået en kort stund med 
afslappet stemning, 
inden der skal ske noget.

Spørgsmål
1.  Hvordan slapper du af sammen 

med din familie?

P.S. Krøyer Fiskere på Nordstranden en sommeraften. 1891

P.S. Krøyer Hvid båd i strandkanten. Lys sommeraften. 1895. 
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Besvar spørgsmålene

  Hvad får du først øje på? 

   Hvilken historie fortæller bille-
det?

   Hvad skete der før billedet blev 
malet?

  Hvad skete der efter? 

  Hvad tænker tilskuerne på? 

  Hvad sker der udenfor billedet?

P.S. Krøyer Sankthansblus på Skagen strand. (Udsnit). 1906

Se billede i fuld  
størrelse på  
Google Art Project
skagens.dk/sankthans
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Sankthansblus på 
Skagen strand
Krøyer og Drachmann
Skagensmaleren P.S. Krøyer malede 
dette billede (se side 4) af en Sankt 
Hans aften i Skagen for over 100 år 
siden. Det er et meget stort billede, så 
det tog flere år for ham at male det. 
 
Nogle år før P.S. Krøyer begyndte at 
male sit store billede, digtede Holger 
Drachmann midsommervisen, som 
vi i dag ofte synger, når vi brænder 
Sankt Hansbål.  
 
Holger Drachmann var både digter og 
kunstmaler. Han boede i Skagen sam-
tidig med Krøyer, så de kendte hinan-
den godt. Faktisk er Drachmann med 
på Krøyers maleri.  
 
Men Drachmanns sang og Krøyers 
billede havde ikke noget med hinan-
den at gøre den gang, for Drachmann 
skrev midsommervisen til et skuespil, 
der hed Der var engang. Det var først 
senere, at man begyndte at synge den 
til Sankt Hans. 
 
På næste side skal vi se på, om maleri 
og sang ikke passer meget godt sam-
men alligevel.

P.S. Krøyer (1851-1909) Holger Drachmann 
(1846-1908)

P.S. Krøyer Holger Drachmann. 1902
Giulio Bertoncelli Kopi af P.S. Krøyers selvportræt i 
Uffizierne, Firenze Ca. 1900

P.S. Krøyer Sankthansblus på Skagen strand.  
(Udsnit). 1906
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Midsommervisen 
Tekst af Holger Drachmann, 1885 

Vi elsker vort land, 
når den signede jul 
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje. 
Når om våren hver fugl, 
over mark, under strand, 
lader stemmen til hilsende triller sig bøje: 
Vi synger din lov over vej, over gade, 
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade, 
men den skønneste krans, 
bli’r dog din Sankte Hans! 
Den er bunden af sommerens hjerter, 
så varme så glade.  

Vi elsker vort land, 
men ved midsommer mest, 
når hver sky over marken velsignelsen sender, 
når af blomster er flest, 
og når kvæget i spand 
giver rigeligst gave til flittige hænder; 
når ikke vi pløjer og harver og tromler, 
når koen sin middag i kløveren gumler, 
da går ungdom til dans 
på dit bud Sankte Hans 
ret som føllet og lammet, der frit 
over engen sig tumler.  

Vi elsker vort land, 
og med sværdet i hånd 
skal hver udenvælts fjende beredte os kende, 
men mod ufredens ånd 
under mark over strand, 
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde 
hver by har sin heks, 
og hver sogn sine trolde. 
Dem vil vi fra livet med glædesblus holde 
vi vil fred her til lands 
Sankte Hans, Sankte Hans! 
Den kan vindes, hvor hjerterne 
aldrig bli’r tvivlende kolde.

Her er nogle ord fra  
sangen. Prøv at se hvor mange 
af dem, der passer til billedet.

1. VERS:  Fugl 
 Mark 
 Strand 
 Sommer 
 Varme 
 Glade 

2. VERS: Sky 
 Blomster 
 Koen 
 Dans 
 Føllet 
 Lammet 

3. VERS: Sværd 
 Fjende 
 Hekse 
 Trolde 
 Glædes-blus 
 Fred
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Phil Collins: A groovy kind of love
Fra soundtrack’et til filmen Buster, 1988 

When I’m feeling blue, all I have to do 
Is take a look at you, then I’m not so 
blue 
When you’re close to me, I can feel 
your heart beat 
I can hear you breathing near my ear 
Wouldn’t you agree, baby you and me 
got a groovy kind of love 
 
Anytime you want to you can turn me 
onto 
Anything you want to, anytime at all 
When I kiss your lips, ooh I start to 
shiver 
Can’t control the quivering inside 
Wouldn’t you agree, baby you and me 
got a groovy kind of love, oh 
 
When I’m feeling blue, all I have to do 
Is take a look at you, then I’m not so 
blue 
When I’m in your arms, nothing 
seems to matter 
My whole world could shatter, I don’t 
care 
Wouldn’t you agree, baby you and me 
got a groovy kind of love 
We got a groovy kind of love 
We got a groovy kind of love, oh 
We got a groovy kind of love

 

Når jeg føler mig blå, så er alt jeg skal 
gøre 
At kigge på dig, så er jeg ikke så blå 
Når du er nær ved mig, kan jeg føle dit 
hjerteslag 
Jeg kan høre dit åndedræt nær mit øre 
Er du ikke enig, skat, du og jeg har en 
fed form for kærlighed 
 
Når som helst du vil kan du forvandle 
mig til 
Hvad som helst du vil, når som helst 
Når jeg kysser dine læber, åh jeg 
begynder at skælve 
Jeg kan ikke kontrollere denne skæl-
ven indeni 
Er du ikke enig, skat, du og jeg har en 
fed form for kærlighed 
 
Når jeg føler mig blå, så er alt jeg skal 
gøre 
At kigge på dig, så er jeg ikke så blå 
Når jeg er i dine arme, er der intet, der 
betyder noget 
Hele min verden kunne smuldre, jeg er 
ligeglad 
Er du ikke enig, skat, du og jeg har en 
fed form for kærlighed 
Vi har en fed form for kærlighed 
Vi har en fed form for kærlighed, åh 
Vi har en fed form for kærlighed

P.S. Krøyer Foran Christoffers hus. Midsommeraften. Skagen. (Udsnit).1885. 
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