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Leder
Fremtid, flytning af arkiver, fredning, Kulturby
Vi har netop fejret 160 års dagen for hospitalet –
den første egentlige institution i Danmark for mennesker med sindslidelser. Jubilæumsdagen blev markeret med fokus på 1800-tallets tanker om sygdom
og behandling samt på arkitekturen, der stadig danner rammen om det (se andetsteds).
Og netop i disse år pågår der større forandringer, struktur- og pladsmæssigt,
for at imødekomme et øget behov for udredning og behandling af patienter.
Bygninger renoveres, afdelinger og administrationer flytter og “nye” specialer
samles i Risskov. For Museet betyder det bl.a., at vi givetvis i løbet af dette år
skal flytte alle vore arkiver – historiske såvel som kunstarkiver – til andre lokaler. Der venter et stort arbejde forude med at indrette og optimere forholdene
og måden, vi hidtil har opbevaret vores samlinger på.
Tilbage i marts blev de tre konsortier offentliggjort, som til dags dato har vist
interesse for at overtage psykiatriens bygninger her i Risskov. De er udvalgt til
at gå i dialog om en kontrakt på hele projektet, der omfatter nybyggeriet i
Skejby samt overtagelse af det eksisterende hospitalskompleks.
I forlængelse af ovennævnte fremtidsperspektiver får vi ofte spørgsmålet:
“Hvad skal der ske med Museet, når hospitalet flytter til Skejby?” Vi glæder os
altid over denne interesse fra gæster og omverdenen, men vi har endnu ingen
løsning på organisering og placering efter 2015. Der arbejdes fortsat på det.
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Endnu en problematik, affødt af planerne om salget af det gamle psykiatriske
hospital, er hospitalskirken og kirkegården nord for hovedbygningen – bliver
de bevaret? Begge dele spiller en væsentlig rolle i stedets historie og naturligvis også lokalhistorisk – og vi ønsker og arbejder naturligvis for, at begge dele
bevares.
Region Midts, hospitalets og Museets samarbejde om deltagelse i Kulturby
2017 under temaet “RETHINK” handler kort beskrevet om den kreative proces
med afsæt i undervisningsforløb, der foregår parallelt med den konkrete sygdomsbehandling. Sigtet er yderligere at igangsætte nye gentænkningsprocesser, dels i hospitalregi og dels i forskellige samarbejdsorganisationer. I 2013 er
kunsten i høj grad at videreudvikle projektet og samtidig holde fokus på den
store ansøgning i slutningen af året om midler til at gennemføre resten af projektet for 2014 til og med 2017. Det tegner godt i og med, vi kan strække de
midler, vi har fået til en foreløbig ansættelse af cand.mag. Anja Tolstrup som
projektleder.
Overordnet betragtet ser vi fortrøstningsfuldt fremad. Vi fortsætter arbejdet
med at skaffe økonomisk råderum til projekter, forbedringer og aktiviteter, som
eksempelvis vores tilbud til børn og unge – sætter nye skibe i søen og lægger
planer for fremtiden.
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