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Det er med stor glæde
og lettelse, vi nu kan
se fremtiden i øjnene.
På byrådsmødet d. 15.
AARHUS

november blev muse-

U N I V E R S I T E TS H O S PI TA L

ets fremtid behandlet

R I S S KOV

en sidste gang, og den

Skovagervej 2

økonomiske plan – organisering og placering – blev
godkendt af et pænt flertal.
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Siden overgangsbestyrelsen blev etableret af Aarhus

og forfatterne

Kommune i slutningen af juni d.å., er løsningen på
fremtiden over de seneste måneder blevet langt mere

museum@ovartaci.dk

konkret. Vi ved nu, hvor vi i fremtiden skal drive
museum, nemlig i Friis og Moltke bygningen
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– som nu huser Danmarks Medie- og Journalisthøjskole på Oluf Palmes Allé. Vi placerer os mellem
Aarhus C og Skejby i et område med stor udvikling.
Som jeg har nævnt utallige gange før; vi var ikke
nået hertil uden mange menneskers indsats og
opmærksomhed. Vi skylder mange en stor tak.
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Nu glæder vi os umådelig meget til at arbejde med
fremtiden – og vi er allerede godt i gang. Det ene er,
hvordan vi på bedste vis bruger den sidste tid i
Risskov til at udvikle, formulere idéer og visioner,
tegne skitser og modeller og ikke mindst søge økonomiske midler til at realisere visionen om det ”ny
museum”. Og det andet er, hvordan tager vi det bedste med fra det nuværende museum? Og fra museet
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som arbejdsplads? Det bliver en kunst det næste 1
1/2 års tid. Vi skal have ”fyldt det gamle hospital –
tankerne og stemningen – på flasker”, så vi i de nye
udstillinger har rødderne med – historien og det, vi
kommer af.
Vi glæder os nu alle meget til fremtiden – og med
disse ord og tankerne på alt det, vi har skabt og
udrettet i det forgangne år, vil jeg ønske alle en snart
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forestående glædelig jul og et godt og lykkebringende 2018.
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