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Forord
Formålet med denne publikation er at skabe opmærksomhed omkring kunstneren Anna Klindt
Sørensen (AKS), der stammer fra Ry-egnen. Hvem var hun, hvordan levede hun og hvilke
kunstneriske evner besad hun.
Ved at skabe opmærksomhed omkring AKS håber vi på at kunne motivere dig til at støtte etablering af en Anna Klindt Sørensen Kunstbygning i Ry. Initiativgruppen bag denne idé er klar
over, at det er en stor opgave, som kræver lokal opbakning for at kunne realiseres.
Publikationen vil efter en introduktion til AKS præsentere et skitseforslag til, hvordan en sådan
kunstbygning kan se ud og placeres i Anna Klindt Sørensens Have i Ry.
For at komme videre med ideen oprettes der ”Støtteforening for Anna Klindt Sørensen Kunstbygning i Ry”.

1. Idégrundlag for Anna Klindt Sørensen Kunstbygning i Ry
Kunstbygningen vil formidle:
– en introduktion til Kunstneren Anna Klindt Sørensens liv
– en årligt skiftende udstilling af hendes værker
– to årlige udstillinger fortrinsvis af kvindelige kunstnere
Etablering af en kunstbygning i Ry vil være med til at realisere Anna Klindt Sørensens livsdrøm om at få et museum for kvindelige kunstnere i Villa Petersborg i Ry.
Anna Klindt Sørensens værker gengives i denne publikation med tilladelse fra AKS’s fond:
© Anna Klindt Sørensens Fond.
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2. Introduktion til kunstneren Anna Klindt Sørensens (AKS) liv
- En vild kvinde? Nej, en kvinde med en vilje Anna Klindt Sørensen blev født den 9. august 1899 på Stensgård ved Gl. Rye, som datter af en
velhavende gård- og skovejerfamilie. Hun viste tidligt evner for at tegne og male, og måske har
den på egnen kendte kvindelige maler, Pauline Thomsen, været med til at inspirere Anna Klindt
Sørensen til at søge kunstnervejen.

Anna portrætfoto 1919-20.

Stensgård 1919 (akvarel 22,5x27) © Anna Klindt Sørensens Fond.
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I foråret 1919 besluttede Anna at søge ind på Kunstakademiets malerskole for kvinder i
København. Efter nogle måneders forberedelse hos Viggo Brandt blev hun optaget og kunne
begynde sin akademiuddannelse i oktober 1919. Kunstakademiet blev en stor skuffelse for
hende. ”Jeg gik hos gamle professor Irminger, han var ingenting, syntes jeg. Kvinderne kunne
ikke vælge, hvilken professor de ville have. Det var skam kun mændene, der havde det valg.”
Hun forlod malerskolen i protest efter 3 semestre og vente hjem til Stensgård.

Anna som ung i Paris ca. 1923.
I 1922 rejste Anna til Paris, samme år som forældrene flyttede til villa ”Petersborg” i Ry.
Hendes tid i Paris strakte sig over 16 år, fra 1922 til 1938. Paris var stedet, hvor mange yngre
kunstnere søgte hen, og hvor man eksperimenterede med nye kunstudtryk. I Paris debuterede
hun på en kunstudstilling i 1925. Hun modtog undervisning på forskellige malerskoler, blandt
hendes lærere var Fernand Léger, Marcel Gromaire og André Lhote. Hun arbejdede i sine Parisår metodisk på at tilegne sig en strengt konstruktiv billeddisciplin.

Opstilling med kande 1928 (85x86,5) © Anna Klindt Sørensens Fond.
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Liggende model, Paris 1932 (28x41,5) © Anna Klindt Sørensens Fond.
I 1938 vendte Anna Klindt Sørensen tilbage til Danmark. I årene herefter arbejdede og boede
hun bl.a. i København, på Bornholm eller i Ry – hvis hun da ikke var på en af sine mange
udenlandsrejser i Europa eller så langt væk som i Afrika.
I perioder opholdt hun sig i Norge og Sverige, senere blev Middelhavslandene besøgt, og det
gav alt sammen inspiration til billeder i den ekspressionistiske, spontane, vibrerende stil, der
blev hendes.
Fra midten af 1950'erne havde hun atelier i moderens villa, ”Petersborg” i Ry, samtidig med
hun havde en lejlighed i København.

Anna i atelierlejligheden i Kbh., sidst i 1940’erne.
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Enghavevej Ry – udsigt til genboen 1959/61 (208x228) © Anna Klindt Sørensens Fond.
Efter moderens død i 1962 bosatte hun sig i ”Petersborg” og offentliggjorde allerede her planen
om, at oprette et museum i Ry for kvindelige kunstnere i villa ”Petersborg”, der skulle rumme
andres og hendes egne værker.
Anna Klindt Sørensen boede i ”Petersborg” indtil hun i 1979 kom på plejehjemmet Søkilde,
hvor hun døde den 28. juli 1985. Hun er begravet på kirkegården i Gl. Rye.

3. Anna Klindt Sørensen som kunstner
Anna Klindt Sørensen fik gennem sit lange liv mange påskønnelser for sin kunst – herunder
Eckersberg-medaillen i 1963, Thorvaldsen-medaillen i 1976, Tagea Brandts legat, J.C.
Jacobsens Mindelegat og endelig opnåede hun i 1980 at blive æresmedlem af Akademiet for de
Skønne Kunster ved det Kongelige Danske Kunstakademi. Anna modtog livslang
kunstnerstøtte.
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Selvportræt – 1944. (65x47) © Anna Klindt Sørensens Fond.
Anna Klindt Sørensen tilhørte en tid, hvor det i høj grad var forbundet med kamp for at udvikle
sit talent, - hele livet igennem talte hun de kvindelige kunstneres sag.

Blondine 1950-52 (122x101) © Anna Klindt Sørensens Fond.
Anna Klindt Sørensen havde gennem årene en omfattende udstillingsvirksomhed. Fra 1925,
hendes første udstilling i Salon d'Automne, Paris, til hendes sidste udstilling inden hendes død i
1985, blev det til flere hundrede, såvel gruppeudstillinger som separatudstillinger. I perioden
1928-42 deltog hun i Kunstnernes Efterårsudstilling i København og fra 1942 i Charlottenborg
Efterårsudstillingen som medlem af Grafisk Kunstnersamfund.
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Professor Tribini 1955 (59x44) © Anna Klindt Sørensens Fond.
I 1985 blev Anna Klindt Sørensen Fonden oprettet – fonden uddeler hæderslegater til kvindelige kunstnere. Siden oprettelsen i 1985 er der indtil 2019 uddelt legater til 29 kvindelige
kunstnere.
I 2014 valgte lederen på Kunstbygning Rønnebæksholm ved Næstved, Dina Vester Feilberg, at
fokusere på kunstnere, der er faldet lidt ud af søgelyset. Det skete bl.a. ved at vise større
udstillinger med væsentlige kvindelige kunstnere.
I samarbejde med Kunstcentret Silkeborg Bad og med kunsthistoriker Troels Andersen som
kurator, blev der vist to store udstillinger. I 2014 på Rønnebæksholm og i 2015 på Silkeborg
Bad. I den forbindelse blev Anna Klindt Sørensen i Kristeligt Dagblad karakteriseret med
overskriften ” En vild kvinde? Nej, en kvinde med en vilje.”
Anna Klindt Sørensen efterlod sig en omfattende produktion af malerier, grafiske arbejder og
tegninger. Anna Klindt Sørensens store samling af egne og andres værker er forblevet samlet og
er i dag fuldt overdraget til JANUS Vestjyllands Kunstmuseum under Varde Museerne, der
fremover står for opbevaring, restaurering, konservering og udlån fra samlingen. AKS-fonden
har bevaret ophavsretten til reproduktion af værkerne.
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Portræt af mor 1959-62. Statens Museum for Kunst (100x85) © Anna Klindt Sørensens Fond.
I 2021 afholdtes der på Sophienholm fra den 19. juni - 13. august, en stor retrospektiv udstilling
med titlen "Anna Klindt Sørensen - Det grænseløse blik". Udstillingen afholdes i forbindelse
med 100 års jubilæet for Kvindelige Kunstneres Samfund. Udstillingen kurateres af phd,
forfatter og kulturskribent Eva Pohl i samarbejde med billedkunstner Birgitte Ejdrup
Kristensen, der bl.a. har udarbejdet værket “The Kitchen” til udstillingen.

4. Citater fra videoen ”Anna Klindt Sørensen som vi kendte
hende”
Finn Terman Frederiksen – tidligere museumsleder på Randers Kunstbygning og forfatter til
monografi om Anna Klindt Sørensen:
”Jeg har følt, at det var oplagt at skrive en bog om Anna Klindt, fordi jeg finder hende fantastisk spændende som kunstner”
”hun er bare så sprælsk og spændende, at jeg bare ikke kunne lade hende ligge, dertil kommer
at der i hendes billeder er en vildskab, som samtidig er en kontrolleret vildskab”
”og så det, at hendes billeder er så fænomenalt gennemarbejdede - en blød helhed som både
har kraft, vildskab og blidhed og ømhed i udtrykket”.
”Hun var jo en tidlig kvindesagskvinde – det må man sige – hun var jo en af de toneangivende
– helt fremme på barrikaderne – det var hun jo hele livet igennem, hvor hun jo altid argumenterede imod mandevældet inden for kunstverdenen”.
”Jeg synes, hun er så god en maler, og jeg tror at den kvalitet, den fordybelse, det 110 % engagement, hun lægger i hvert eneste billede, at det giver dem nogle kræfter til at overleve”.
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Kunstneren Sus Haugland, der som barn kom hos Anna Klindt Sørensen:
”Jeg syntes, at hun var kolossalt spændende, og hun var sig selv – det var meget fascinerende
som barn at møde én, der i den grad var sig selv og ikke gav køb på noget”
”jeg kan huske, at jeg syntes billederne, de var fantastiske, farverne i dem og de store linjer og
stor i slavet, som hun selv var”.
”Hun er er en fantastisk god maler, og jeg kan simpelthen ikke forstå, at der ikke er plads til
hende noget sted – det syntes jeg ikke er godt nok”.

Vinter i parken 1962-63. (206x311) © Anna Klindt Sørensens Fond.
Kunstneren Jon Gislason, der kendte Anna Klindt Sørensen:
”Hun er jo en fantastisk god kunstner, som fortjener et museum – hun kan sagtens bære det og
vil kunne bære det fremover, altså der er ikke noget med at hendes kvalitet, den vil falme”.
”Det var meget synd, at der ikke var politisk vilje til det dengang i Ry, da man kunne købe hendes hus og lave en tilbygning til det, det kunne have været fantastisk flot - altså på sin vis kan
man nå at lave det nede i haven endnu, der skal bare være politisk vilje til det”.
Tonni Bak Jepsen, daværende afdelingsleder på Søkilde plejehjem, hvor Anna Klindt Sørensen
boede de sidste år hun levede. Fra 1986 formand for foreningen til oprettelse af Anna Klindt
Sørensen museum i Ry:
”Anna kaldte altid Petersborg for mit museum, og det var konsekvent, og hun snakkede meget
om de kvinder, hun ville have til at komme og gå på museet”.
”Ry ville være et oplagt og godt sted til Anna Klindt Sørensens billeder”.
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Kilimanjaro 1971 (190x137) © Anna Klindt Sørensens Fond.

Kamelmarked i tempelgården 1968-69 (205x336) © Anna Klindt Sørensens Fond.
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5. Historien om Anna Klindt Sørensen og Ry
1899
Anna Klindt Sørensen bliver født 9. august 1899 på Steensgaard i Gl. Rye
1922
Anna Klindt Sørensens forældre flytter til Villa Petersborg på Enghavevej i Ry.
Samme år flytter Anna Klindt Sørensen til Paris, hvor hun med afbrydelser opholder sig frem
til 1939.
1932-34
Anna Klindt Sørensen bor i denne periode fast hos moderen i Ry.
1961
Anna Klindt Sørensens moder dør.
1962
Anna Klindt Sørensens arver villa Petersborg, hvor hun bosætter sig.
Anna Klindt Sørensen offentliggør allerede her sine planer om at oprette et museum for kvindelige kunstnere i tilknytning til Petersborg. Hun starter på sin kunstsamling af egne og andres
værker. Hun bor i villaen indtil hun i 1979 flytter på plejehjem.
1963
Anna Klindt Sørensen opretter et testamente, der bestemmer, at der efter hendes død skal oprettes en fond med det formål at bevare Petersborg som museum og udstillingsbygning for kunst,
subsidiært at uddele et fortjenstlegat til kvindelige kunstnere.
1976
Portrætudsendelse på DR kort tid efter at Anna Klindt Sørensen har modtaget ThorvaldsenMedaljen. Udsendelsen viser Anna Klindt Sørensen i Villa Petersborg i Ry, hvor hun bl.a. omtaler planerne for sit museum for kvindelige kunstnere.
1979
Anna Klindt Sørensen flytter til Søkilde plejehjem ved Ry.
1982
Efter indbrud og forsøgt ildspåsættelse på det ubeboede Petersborg og efter aftale med Anna
Klindt Sørensen lykkedes det at anbringe hendes samling af egne og andre kvindelige kunstneres værker i depot på Silkeborg Kunstmuseum. Her opbevares samlingen frem til 2014 undtagen en periode på et par år, hvor samlingen var udlånt til Randers Kunstmuseum for udstilling
og registrering.
1985
Anna Klindt Sørensen dør den 28. juli 1985 på Søkilde.
Legatbestyrelsen for Anna Klindt Sørensens fond bliver nedsat og ideen om et kvindemuseum i
Petersborg må opgives pga. manglende midler til at oprette og drive et museum.
1986
Villa Petersborg tvangssælges i juli måned til Ry Kommune.
Nogle måneder senere opretter en kreds af borgere i Ry ”Foreningen til oprettelse af Anna
Klindt Sørensen Museum i Ry” med først sognepræst Helge Baden Nielsen og senere daværende afdelingsleder på Søkilde Tonni Bak Jepsen som formand.
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1987
Ry kommune udskiller haven foran villa Petersborg til offentlig bypark under navnet ”Anna
Klindt Sørensens Have” og sikrer dermed borgerne adgang til Gudenåen. Villa Petersborg sættes til salg i udbud.
1988
I februar beslutter byrådet i Ry med en stemmes flertal at sælge Petersborg for kr. 675.000 til
en privat køber, der vil indrette to ejerlejligheder i villaen. Museumsforeningens bud, der blev
nedstemt, lød på kr. 501.000.
Samme år afholdes udstillingen ”Anna Klindt Sørensen – Billeder fra Petersborg” på hhv. Vejle
Kunstmuseum, Kastrupgårdsamlingen og Randers Kunstmuseum. Der udgives et katalog ifm.
udstillingen.
1996
AKS fonden finansierer udgivelsen af Finn Terman Frederiksens bog om Anna Klindt Sørensen.
1999-2001
Skovvillaen på Kunstcenteret Silkeborg Bad er her frem til 2001 stillet til rådighed for en permanent udstilling af Anna Klindt Sørensens værker og de første legatmodtageres værker.
2004
Niels Hovgaard producerer videoen ”Anna Klindt Sørensen – som vi kendte hende” for Foreningen til oprettelse af Anna Klindt Sørensen Museum i Ry.
2009
Totalinstallationen ”Anna Klindts 9 haver” på Kunstcenteret Silkeborg Bad udarbejdet af
kunstneren Birgitte Ejdrup Kristensen. Værket er præmieret af Statens Kunstfond. Der er udgivet en bog om udstillingen.
2014
Museum Jorn opsiger den vederlagsfrie aftale om opbevaring af AKS-samlingen på Museum
Jorn.
Fonden arrangerer en stor retrospektiv udstilling af værkerne på Rønnebæksholm og på Kunstcentret Silkeborg Bad i foråret 2015. Til udstillingerne udgives bogen ”Anna Klindt Sørensen
1899-1985” med støtte fra AKS fonden og Ny Carlsbergfondet.
2015
Efter forgæves at have søgt efter en forsvarlig opbevaringsmulighed for samlingen i Skanderborg og Ry og på andre danske kunstmuseer blev samlingen efter udstillingen deponeret hos
JANUS Vestjyllands Kunstmuseum i Tistrup, der stillede sig til rådighed for vedlagsfri opbevaring af samlingen. Det lykkedes således bl.a. ved en ihærdig indsats fra Anna Klindt Sørensens
fonds bestyrelse at bevare AKS-samlingen samlet.
2016
JANUS Vestjyllands kunstmuseum afholder en retrospektiv udstilling af Anna Klindt Sørensens malerier, tegninger og grafik.
2017
På Hrymfaxe forlaget i Tistrup udkommer en fuldstændig fortegnelse af Anna Klindt Sørensens
grafiske værker udarbejdet af Dorte Kirkeby Andersen. Bogen er støttet af AKS fonden og Ny
Carlsbergfondet.
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2019
Oprettelse af initiativgruppe til etablering af en Anna Klindt Sørensen Kunstbygning i Ry.
Ry-arkitekten Hans Lyngsgård udarbejder skitseforslaget ”Aborren” til en Anna Klindt Sørensen Kunstbygning beliggende i Anna Klindt Sørensens Have i Ry.
Anna Klindt Sørensens Fond får tilladelse fra Civilstyrelsen til at udskille samlingen fra fonden
og på nærmere aftalte vilkår at overdrage den til Tistrupfonden ved JANUS Vestjyllands
Kunstmuseum i Tistrup. AKS-fonden har bevaret ophavsretten til reproduktion af værkerne.
AKS-fonden vil herefter koncentrere sine begrænsede midler til fortsat uddeling af hæderslegater til kvindelige kunstnere.
2020
JANUS Vestjyllands Kunstmuseum fusionerer med Varde Museerne, der samtidig overtager
ansvaret for Anna Klindt Sørensens samling. Varde Museerne er et statsanerkendt museum, der
fremover vil stå for opbevaring, restaurering, konservering og udlån af værkerne.

6. 10 gode grunde til at opføre en AKS Kunstbygning i Ry
1. Anna Klindt Sørensen er født og opvokset i Gl. Rye og boede og malede i Ry i Villa Petersborg fra 1962 og indtil hun i 1979 kom på plejehjemmet Søkilde, hvor hun boede til sin
død i 1985.
2. AKS er en betydelig kvindelig kunstner fra det 20. århundrede, der fortjener en langt større
opmærksomhed.
3. AKS har efterladt en omfattende produktion af malerier, grafiske arbejder, tegninger og
skitsebøger.
4. AKS har malet flere motiver fra Ry-området.
5. AKS arvede i 1962 Villa Petersborg, hvorefter hun arbejdede for at oprette et museum for
kvindelige kunstnere i villaen i Ry.
6. AKS testamenterede sin store samling af egne og andre kvindelige kunstneres værker til et
museum for kvindelige kunstnere, der skulle bygges i haven ved Petersborg.
7. Efter AKS ønske blev der efter hendes død oprettet en fond for kvindelige kunstnere.
Da museet ikke kunne realiseres i 1986, blev villaen solgt og hele formuen overgik til fonden, der pt. har uddelt legater til 29 kvindelige kunstnere.
8. AKS´s malerier, grafik og tegninger er forblevet samlet og er i dag fuldt overdraget til
JANUS Vestjyllands Kunstmuseum under Varde Museerne, der fremover står for opbevaring, restaurering, konservering og udlån fra samlingen.
9. En AKS Kunstbygning vil f.eks. kunne placeres i Anna Klindt Sørensens Have ved Enghavevej. Ry-arkitekten Hans Lyngsgård har udarbejdet et meget spændende arkitektforslag,
der viser, hvordan kunstbygningen kunne se ud og indplaceres i haven (se afsnittet skitseforslag).
10. En AKS Kunstbygning med skiftende udstillinger af både AKS’s værker og nulevende
kvindelige kunstnere kunne for Ry blive en meget original og charmerende turistattraktion.
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7. Skitseforslag til AKS Kunstbygning i Ry
Arkitekt Hans Lyngsgård har udarbejdet følgende skitseforslag, kaldet ”Aborren”, til en
Anna Klindt Sørensen Kunstbygning i Ry, der er tegnet til at skulle opføres i Anna Klindt Sørensens Have. Haven ejes af Skanderborg Kommune og blev udskilt til bypark fra Villa Petersborg i 1988, da villa Petersborg (den gule bygning nedenfor) blev solgt til private.
Hvis dette skitseforslag af forskellige grunde ikke kan realiseres, så arbejder bestyrelsen med
andre løsningsmuligheder for etablering af en Anna Klindt Sørensen Kunstbygning i Ry.

Aborren indplaceret i AKS´s have.
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Som det ses af situationsplanen, er kunstbygningen tænkt placeret i den øverste del af haven, så
der er let adgang fra Enghavevej og der samtidig bibeholdes mest muligt af byparken Anna
Klindt Sørensens Have.
Opførelse af kunstbygningen kunne samtidig give en forbedret adgang til Møllesøen, idet der
vil være udgang fra den nederste etage ud til haven.

bboren set fra siden
Kunstbygningen set fra siden - på den stærkt skrånende grund.
Aborrens elegante skulpturelle form vil passe fint ind på den skrånende grund, hvor bygningen
fremtræder som en et-etagers bygning tæt på nabobygninger. Yderbeklædningen udføres med
tagspån i naturkløvet robinie, lærk, akacie, eller eg. Tillige vil de skrå træfacader have et organisk udtryk, og med tiden falde i ét med træer og buske.

Længdesnit af kunstbygningens to etager.
Kunstbygningen er på ca. 500 m2 fordelt på to etager. I begge etager er der planlagt udsigtsrum
foran de store glaspartier mod vest med en smuk udsigt til sø og skov. De besøgende vil her have samme udsigt som Anna Klindt Sørensen har udtrykt i et af sine hovedværker ”Vinter i Parken” malet i 1962-63.

15

Set fra søsiden.

Tværsnitstegning.
De følgende to plantegninger viser hvorledes kunstbygningen er tænkt indrettet.

Skitse for indretning af indgangsetagen.
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Skitse for indretning af nederste etage.
KONSTRUKTION

Nedre etage
Alle ydervægge (delvist under terræn) udføres i insitu-støbt beton. Terrændæk udføres i beton med isolering og massivt robust trægulv. Etageadskillelse udføres med betonelementer, der spænder på tværs
fra ydervæg til ydervæg. Der udføres nedhængt akustikloft i det store rum.
Øvre etage
Hovedkonstruktionen udføres af limtræsrammer pr. ca. 3,3 m. Udkragede buede spær i gavle udføres
også i lamineret træ. Lofter udføres i akustikgipsplader. Indervægge udføres som let konstruktion og afsluttes indad med gipsplader oven på en skruefast bærende krydsfinerplade.
Tag og yderbeklædning
Yderbeklædning udføres med tagspån i naturkløvet Robine, Lærk, Akacie, eller Eg.
Selve tagfladen afsluttes med kraftig krydsfiner, inddækninger og 2 lag tagpap.
Ovenlys udføres som rytterlys med enkelte automatisk oplukkelige felter.

Tagbeklædningen.

HVORDAN FUNGERER BYGNINGEN?
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Indpasning i byen og i landskabet
Af hensyn til beboere mod syd og nord, er der stort set ikke vinduer i disse retninger. Der er vinduer
mod parkeringspladsen mod øst og mod parken og søen mod vest. Bygningen fremtræder som en etetagers bygning tæt på nabobygninger. Tillige vil de skrå træfacader have et organisk udtryk, og med tiden falde i ét med træer og buske.
Parkering
Parkeringsplads ved Ry Bibliotek eller ved Ry station forventes at kunne bruges af besøgende i kunstbygningen.
Adgangsforhold
Fra Enghavevej går man ad en trappe ned til indgangspartiet. Kørestolsbrugere kan bruge en handicapvenlig slynget rampe.
Foyer
Først kommer man ind i en foyer, hvor der er billetsalg og kontor. Her betales entré og ved hjælp af to
skydedøre ledes man enten ind i malerisamling på øverste niveau, eller man ledes ned til salen på nederste niveau.
Udstillingsrum
På indgangsniveauet tænkes Anna Klindt Sørensens værker at få en fast placering sammen med en biografi og fotos af Anna Klindt Sørensen i Villa Petersborg. På nederste niveau hersker fleksibiliteten. Det
er i bund og grund et stort fleksibelt lokale, hvor der kan være udstillinger, værksteder, møder og meget
andet. Rummet kan opdeles.
Såfremt der er udstillinger, der kræver entré, kan skydedørene i foyeren lukkes/åbnes så der kun er adgang mod betaling til alle udstillingslokaler på begge etager. Der er også elevator for handicappede.
Udsigtsrum
I begge etager "ender" man foran de store glaspartier mod vest. Med en smuk udsigt til sø og skov.
Kælderrum
I kælderafdelingen på nederste niveau er der lokaler til opbevaring af stole, borde og mødeudstyr. Og
der er særlige sikrede rum til deponerede kunstværker. Der er også depotrum for mobilvægge, som kan
køres ud på skinner i lofter, og evt. hejses op på øverste plan.
Toiletter
Der er almindeligt toilet samt et handicaptoilet på hver etage.
Teknikrum
Der er teknikrum i kælderplan for el, ventilation, varme og vand.
Flugtveje
Fra nederste niveau er der direkte udgang til terræn i haven. Fra øverste niveau er der gennem indgangsparti og via en flugtvejstrappe fra det store lokale.
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8. Søhytten
Når Anna Klindt Sørensen var i Ry boede og malede hun meget af tiden i Søhytten, der var anlagt ude i Ry Møllesø i bunden af Anna Klindt Sørensens Have. Det gjorde hun i perioder fra
hun var ca. 20 år i 1919 og indtil 1961, hvor hun overtog Villa Petersborg efter moderens død.

Søhytten ved Ry Møllesø.
Citat fra AKS-videoen ”Ingen Dans på Roser” (se referencer):
”Du boede i den lille hytte – ja jeg boede dernede godt låset og søm i døren og helt igennem alt
muligt at forsvare mig med osv. osv. Jeg har malet billeder ud ad vinduerne. Der har jeg malet
de fleste af alle mine billeder, hele mit liv”.

Her ses Anna Klindt Sørensen på broen fra Søhytten.
I visionen for AKS kunstbygningsprojektet vil initiativgruppen arbejde på at få genopført
AKS’s Søhytte som en del af projektet. Fra haven er der en smuk udsigt til Ry Møllesø.
Et besøg i AKS Kunstbygningen kan dermed suppleres med en tur i Anna Klindt Sørensens
Have og med et kig ind i Søhytten give en god oplevelse og fornemmelse af Anna Klindt Sørensens liv og omgivelser.
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Anna Klindt Sørensen malede ”Balkon på Søen” i 1941, der viser søhytten med udsigt til Ry
Møllesø og Ry Mølle.

Balkon på søen, 1941. © Anna Klindt Sørensens Fond.
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9. Støtteforening for AKS Kunstbygning i Ry
Har du efter læsning af denne publikation fået lyst til at støtte ideen, vil vi opfordre dig til at
melde dig ind i støtteforeningen. Du vil derved bidrage til at realisere visionen om, at etablere
en Anna Klindt Sørensen Kunstbygning i Ry – en spændende kunstbygning med skiftende udstillinger af kunstnerens egne – samt nulevende kvindelige kunstneres værker.
Initiativgruppen tænker planen realiseret gennem fundraising fra nationale fonde suppleret med
lokal støtte fra virksomheder og personer.
Der tænkes under støtteforeningen oprettet frivilliggrupper, der kan medvirke ved varetagelse
af museets daglige drift.
Der er et stykke vej igen, hvorfor vi skal have flere med til at støtte initiativet, også gerne ved at
gå aktivt ind i arbejdet.
Initiativgruppen afholdt den 21. september 2021 stiftende generalforsamling i:
”Støtteforening for Anna Klindt Sørensen Kunstbygning i Ry”.
Bestyrelsen for støtteforeningen består efter den ordinære generalforsamling afholdt
den 24. marts 2022 af:
-

Julie Hartmann, Ry (Formand)

-

Finn Overgaard Hansen, Ry (Næstformand, kasserer)

-

Thit Sanddal Bærenholdt, Aarhus (Sekretær)

-

Kirsten Planck Larsen

-

Trine Sanddal Jeppesen, Ry

-

Anne-Marie Bjørn Kristensen, Ry

-

Jon Gislason, Aarhus

Information om projektet kan følges på hjemmesiden:
www.aks-ry.dk
Indmeldelse i støtteforeningen kan foregå her:
www.aks-ry.dk/indmeldelse/
Kontingentet for 2022:
Personligt kontingent er kr. 150.
Kontingent for husstand er kr. 250.
Kontingent indbetales på foreningens konto i Jyske Bank:
Reg.nr. 7241 Kontonr. 1335168
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Følgende personer har indvilliget i at være ambassadører for AKS-Projektet og dermed medvirke til at udbrede kendskabet til Anna Klindt Sørensen og til projektet: Anna Klindt Sørensen
Kunstbygning i Ry.
Ambassadørgruppen består af:
-

Birgitte Ejdrup Kristensen, Aarhus

-

Johannes Grønager (*), Skanderborg

-

Jon Gislason (*), Aarhus

-

Jonna Grønver, Ry

-

Mie Bergmann, Ry

-

Sus Haugland (*), Ry

-

Tonni Bak Jepsen (*), Ry

* Medvirkede i videoen (se under referencer):
“Anna Klindt Sørensen – som vi kendte hende” fra 2004.
Har du lyst til at gå aktivt ind i arbejdet, så send en e-mail til: info@aks-ry.dk
Støtteforeningens nye logo:
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Video/DVD
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Ingen dans på roser – Besøg hos malerinden Anna Klindt Sørensen, som fornyelig blev
hædret med Thorvaldsen-Medaljen. Produceret af Danmarks Radio af Ole Braunstein,
sendt på DR 23. maj 1976.
Tilgængelig på: https://www.danskkulturarv.dk/dr/ingen-dans-p%C3%A5-roser/ (tilgået
13.09.2020). Portrætudsendelsen viser den 76 årige Anna Klindt, der bl.a. beretter om
sine planer for et museum i Villa Petersborg i Ry.
Anna Klindt Sørensen - som vi kendte hende. Udgivet af foreningen til oprettelse af
AKS museum i Ry. Produktion Niels Hovgaard, 2004. En række mennesker fortæller
om mødet med kunstneren.
Tilgængelig på youtube: https://youtu.be/xDJ_IB9T37k (tilgået 2.06.2020).
Fernisering i Janus Bygningen af Anna Klindt Sørensen (1899-1985), den 23.01.2016.
Tilgængelig på: https://youtu.be/GfwaXQIfjZA (tilgået 2.06.2020). En fin introduktion til
Anna Klindt Sørensen og hendes værker.
Anna Klindt Sørensen Særudstilling på Ry Bibliotek, 28.02.202229.03.2022. Videooptagelse (https://aks-ry.dk/wpcontent/uploads/2022/04/AKSUdstillingRyBibliotek2022.mp4 ) fra udstillingen af
Niels Højgaard Jensens private Anna Klindt Sørensen samling (tilgået 15.04.2022).

Fotos
•

Ry lokalarkiv har på arkiv.dk registreret en del meget fine fotos fra Anna Klindt Sørensens liv. Disse kan tilgås her (tilgået 27.10.2021):
https://arkiv.dk/soeg?searchstring=anna+klindt+s%C3%B8rensen&valgtearkiveri
ds=402&billeder=true

Publikationer
•

•
•

Anna Klindt Sørensen: billeder fra Petersborg, af Nils Ohrt, Finn Terman Frederiksen
og Pierre Lübecker. Katalog udgivet i 1988 ifm. udstilling på Vejle Kunstmuseum,
Katrupgårdsamlingen og Randers Kunstmuseum. Om kunstmaleren Anna Klindt Sørensen (1899-1985) kunstneriske udvikling, Paris-årene fra 1922-1939 og om hendes egen
samling i villaen "Petersborg" af malerier, tegninger, akvareller og raderinger
Anna Klindt Sørensen af Finn Terman Frederiksen, udgivet i 1996 på Randers Kunstmuseums forlag. Om Anna Klindt Sørensen (1899-1985) og hendes malerkunst.
Tre stærke. Olivia Holm-Møller, Ebba Carstensen, Anna Klindt Sørensen af Lene
Burkard, Folke Kjems og Anne Højer Petersen, udgivet i 2002. Udstillingskatalog.
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•
•

En plads i solen: Kvindelige danske kunstnere født mellem 1850 og 1930 af Eva Pohl,
(AKS s.160-162) udgivet i 2007 på forlaget North.
Anna Klindts 9 Haver af Birgitte Ejdrup Kristensen, udgivet i 2009.
Et kunstnerisk portræt af maleren Anna Klindt Sørensen (1899-1985).
https://birgittekristensen.dk/index.php/vaerker/32-anna-klindts-9-haver (tilgået 20.07.2020)

•

•
•
•
•

Anna Klindt Sørensen 1899-1985, af Troels Andersen, Dorte Kirkeby Andersen og Dorthe Aggerholm, udgivet 2014 af Anna Klindt Sørensens Fond, Rønnebæksholm og
Kunstcentret Silkeborg Bad. Om den danske maler Anna Klindt Sørensen (1899-1985)
og hendes kunstneriske karriere. Udstillingskatalog med gengivelse af værker.
100 Års Øjeblikke – Kvindelige Kunstneres Samfund. Jubilæumskatalog udgivet af KKS
på forlaget Saxo i 2014. (AKS s125-128). AKS sad i bestyrelsen for KKS 1949-1979.
Anna Klindt Sørensen, Det grafiske værk af Dorte Kirkeby Andersen, udgivet i 2017 på
forlaget Hrymfaxe. Fortegnelse over Anna Klindt Sørensens litografier og raderinger.
Anna Klindt Sørensen - Det grænseløse blik - med kunstnerisk bidrag af Birgitte Ejdrup
Kristensen. Udstillingskatalog udgivet i 2021 af Sophienholm Kunsthal med tekster af
Eva Pohl, Birgitte Ejdrup Kristensen og Barbara Læssøe Stephensen.
Gennembrud – kvinder i dansk kunst fra 1600-tallet til i dag af Eva Pohl, udgivet i 2021
af Strandberg Publishing. Bogen giver på side 186-194 en beskrivelse af Anna Klindt
Sørensen (1899-1985) med undertitlen: Modelbilleder, landskaber og et grænseløst blik.

Udstillinger
•

•

Oversigt over Anna Klindt Sørensens separatudstillinger - også udstillinger afholdt efter
hendes død: https://aks-ry.dk/wp-content/uploads/2021/12/AKSseparatudstillinger.pdf (tilgået 07.12.2021).
Oversigt over gruppeudstillinger hvor Anna Klindt Sørensens har været repræsenteret:
https://aks-ry.dk/wp-content/uploads/2021/12/AKS-gruppeudstillinger.pdf
(tilgået 07.12.2021).
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