
 

Anker (Sørensen) Særsamling 

Samlingen er doneret af Victoria Christensen 5.4. 2011 via Morten Schyberg. 

Samlingen består af 4 arkivkasser med manuskripter, projektforslag, kronikker samt 

personlige papirer. 

Arkivkasse 1: 

Drejebog til ”Gudrun”. 

Udkast til et filmmanuskript af Kasper Schyberg og Anker til ”Slægten”. 

Manuskript til ”Besættelsen i Thisted”. 

Drejebog af Lise Roos og Anker til ”Thomas”. 

Udkast til et lystspilmanuskript af Anker til ”Lidenlund” med tegninger. 

Researchmateriale og skitser til ”Lidenlund”. 

Arkivkasse 2: 

Udkast til et spillefilmmanuskript af Anker til ”Solens dag”. 

Drejebogsudkast af Anker til ”Ballade på Nytorv”. 

Manuskriptudkast af Anker til ”Øjnene”. 

Filmsynops af Anker til ”Adam og det svære liv”. 

Synops til ”Sprogø” + kladde med håndskrevne noter. 

3 udkast til film for DSB + følgebrev dateret 26.02.1975. 

Oplæg til miljøfilm på 5 min. + følgebrev dateret 17.04.1977. 

Oplæg til kortfilm om Ejler Bille. 

Synops og manuskript til lystspil uden titel vedlagt følgebrev fra Sven Borre, Saga 

Film. 

Oplæg til kortfilm om moderne dansk arkitektur + håndskrevne noter og 

researchmateriale. 

Arkivkasse 3: 
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Synopser og researchmateriale til ”Landsbyen”. 

Treatment og researchmateriale til ”Stil i Danmark, noget at kigge på”. 

Synops, researchmateriale og korrespondance til kortfilm for DSB om Østerport 

Station. 

Projektforslag og korrespondance vedr. ”Kunst lige nu”. Korrespondance mellem 

Film & Lyd og Tv 2 1987. 

Manuskriptudkast til en film om billedskæreren Claus Berg, samt korrespondance 

mellem DR og Anker, 1968. 

Arkivkasse 4: 

Synops/kladde til artikel om stenhuggerarbejde, 1985. Med mærkat: Til John 

Davidsen: Om stenhuggerarbejde. 

Synops, researchmateriale og fotos til ”Arkitekttegnede danske snedkermøbler”, 

1987. 

Diverse udklip og musikliste til ”Snart dages det…” mærket Ebbe Preisler. 1987-88. 

Artikel, kladder samt korrespondance med Politiken vedr. kronikforslag med titlen: 

”Dansk renæssance – og anden stilforvirring” om Chr. d. 4.,1988. 

Kronik, kladder og korrespondance med Politiken vedr. kronikforslag med titlen: 

”C.F. Hansen”. 1984. 

Kronikforslag med titlen ”Anton Rosen”. 1984. 

Artikel og breve fra Samsø Kunstforening vedr. ”Frihedsstøtten”. 1988. Mærket: 

Frihedsstøtten (ikke anvendt). 

Universitetsopgave ”Kamæleonerne – en undersøgelse af klipperens rolle og deres 

felt. Skrevet af Birgitte Skov og Annette Lindgren, 1989. Samt breve til Anker fra 

forfatterne. 

Diverse udklip om Anker, enkelte fotos, programmer og russisk plakat fra perioden 

1960-64. 

Diverse rejsedokumenter vedr. rejse til Rusland 1964. Anbefalinger, kontrakt med 

Saga 1947 samt personlige papirer vedr. skilsmisse fra Bodil Inge Margrethe 

Sørensen i 1954. 


