– Fotos til tiden
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miste en stor grad af nærhed

og materialer – En tankevæk-
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Foroven: To patientfotos fra fotoalbums fra 1860’erne .
Forneden: Rolige kvinder i opholdsstue for 3. klasse.
Foto Julie Laurberg, 1902
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I midten Albert Lund, forvalter, samler af museumsgenstande og ivrig
amatørfotograf. Her ses han omgivet af sit hengivne personale, ca 1940.

Fra 100 års jubilæet i 1952. Serveringsdamerne er her på spring til at bære
Othellolagkagerne ind til middagen i teltet, rejst foran hovedbygningen.
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ubilæum i 1902 og en kvinde-

– I Museets arkiver finder vi en

lig hoffotograf

del af de oprindelige glasnega-
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En sengeafdeling – foto fra den store status, produceret ved 125 års
jubilæet i 1977, men gengivet i festskriftet fra 150 års jubilæet i 2002.
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Drivhus i hospitalsgartneriet
fra fotostatus 1999.

Et arbejdshold i marken ved hospitalet sprøjter en kartoffelmark i
1950’erne. Fra hospitalsgartner Aksel Nielsens fotoalbum.

Den gamle gartner, Aksel Nielsen,
med hunden Bulder.

Nielsen, senere leder af Museet

Et overblik i 2017

Et konservativt bud
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Hospitalsgartnerens søn
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af ”forbryderalbum”, med opta-
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gelser i profil og en face.

mellemrum suppleret samlin-

Ole Windsholt voksede op på
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Vi finder også gruppebilleder

gen med materiale ”ind i

Dalstrup i gartnerboligen fra
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af patienter fra begyndelsen af

huset”.

1944-54. Derefter boede han
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1900-tallet, en del af dem fra

En meget værdifuld tilføjelse
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det i både tidligere og senere

fotos. De viste sig at belyse

riale.

fotosamlinger i Museet.

sparsomt dokumenterede
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Man kan ikke rose for meget,
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at familien og gartner Aksel

fra denne epoke, og at man

Nielsen har udvist stor rettidig

aner arkitekt og bygningsin-

omhu ved at fotografere byg-
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til handling.

vet af psykiatribrugere. Det
nuværende Museum Ovartaci

Mia Lejsted
Museumsleder
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