
 

 

 
 

Sangen om Anna 
 
 
Tekst: Grete Obel 
Melodi: Bjarne Haahr 
 
 
 
1. Mange kendte mig som Anna 
    der var både frisk og rar, 
    andre så den stærke kvinde,  
    der - til kvindekamp var klar. 
 
 
2. Sidst i 1800-tallet  
    fødtes jeg i gode kår. 
    Maleriet straks mig kaldte 
    her på vores smukke gård. 
 
 
3. Så kom jeg til hovedstaden,  
    blev til undervisning sendt, 
    men med kvinders ret til valg her,  
    der var det slet ikke nemt.  
 
 
4. Alle fyre kunne vælge  
    lærer efter egen smag,  
    men med pigerne, der var det  
    jo en ganske anden sag.  
 
 
5. Det gik altså bare ikke,  
    og det fik de skam at se,  
    male i Paris jeg valgte,  
    der hvor store ting ku’ ske.   
 
 
 

Jeg blev født 
9. august 
1899 på 

Stensgaard 
ved Gl. Rye. 

Jeg blev optaget 
1919 på 

Kunstakademiet 
i København. 

I 1922 flyttede mine forældre til 
Villa Petersborg i Ry. Jeg overtog 

villaen og boede der fra 1962-1979 
efter min mors død. 



 

 

 
 
 
 
 
6. Jeg blev meget inspireret  
    der af maleren Léger 
    og af mange, mange flere,  
    vældigt skub, jeg nu kan se. 
     
 
7. Da min kære far, han døde, 
    og min mor sad her i Ry, 
    blev det her, jeg gerne maled’, 
    skønt i Himmelbjergets ly.  
 
 
8. Guldmedaljer har jeg fået,  
    en af Thorvaldsens så flot,  
    fik en lille én til ganen 
    - klared’ mig jo faktisk godt.  
 
 
9.  Men det aller allerbedste -  
     drømmen, der var altid min, 
     snart i Ry vi alle feste 
     nu for “ABORREN” så fin. 
 
 
 10. Lykke - mine mange værker 
       maleri’r og frisk grafik, 
       her med andre kvinders udtryk  
       end’lig deres plads nu fik.  
 
 
 
Anna Klindt Sørensens værker  
og  
skitsen til Kunstbygningen “Aborren” LÆNGE LEVE 
 
Se venligst hjemmesiden aks-ry.dk 
 
          

I årene 1922-38 opholdt jeg mig 
meget i Paris. Det var en 

kunstnerisk utrolig inspirerende 
periode, hvor jeg modtog 

undervisning på forskellige 
malerskoler og debuterede på 

kunstudstillinger. 

Jeg udstillede første gang i 
1925 i Paris – min sidste 

udstilling var i 1985. Det blev 
til flere hundrede udstillinger. 


