Pressemeddelelse
Ny bog giver indblik i hofmaleren Laurits
Tuxens store kærlighed
Vi kender den offentlige person Laurits Tuxen gennem hans vid
underlige malerier af Europas kongelige. I Tuxens breve bliver vi
præsenteret for privatmennesket Laurits og hans livs kærlighed
Ursule. Bogen giver et mangefacetteret billede af et ikke helt tradi
tionelt ægtepar.
Marianne Abrahamsen nåede aldrig at møde sine oldeforældre, maleren Laurits
Tuxen og hustruen Ursule de Baisieux, våbenhandlerens datter fra Bruxelles’ bedre
borgerskab. Men i 1987, da mormoren Yvonne døde, fandt Marianne Abrahamsen
en mappe med oldeforældrenes kærlighedsbreve. Det gik op for hende, at brevene
fungerede som en tidsmaskine tilbage til victorianismens stramme moral og etikette og
to mennesker, der ønskede at gå deres egen vej – sammen.
I Tuxens breve kommer vi tæt på Europas kongehuse og de store Skagensmalere, der
alle plejede omgang med Tuxen, samt ikke mindst et ungt ægtepar, der kæmpede for at
få deres samliv til at fungere og ønskede at bryde med nogle af samtidens opfattelser
af det korrekte ægteskab.
I Tuxens breve har Marianne Abrahamsen samlet hele korrespondancen, der strækker
sig fra 1885 – det år, hvor Laurits og Ursule blev forlovet – og frem til Ursules alt for
tidlige død i 1899. I brevudvekslingen får vi adgang til parrets inderste tanker og følel
ser. De elskede hinanden højt, men deres forlovelse og ægteskab var også præget af
megen adskillelse, angst og uro.
Bogen er for alle, der interesserer sig for dansk kunst, Skagensmalerne, for Laurits
Tuxen i særdeleshed, og for de historieinteresserede, der vil vide mere om hverdagslivet
i 1800-tallets sidste årtier.
Marianne Abrahamsen er oldebarn af Laurits og Ursule Tuxen og er cand.mag. i fransk
og spansk. Hun har været gymnasielærer og gymnasierektor og har skrevet ph.d. om
gymnasieledelse.
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