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Det er efterårsferie for mange i skrivende stund.

På Museet er der ikke mange rundvisninger i lige

præcis denne uge, men til gengæld kan vi glæde

os over langt flere besøgende i form af familier

med børn, unge og bedsteforældre. Regnvejr er

museumsvejr!

I efterårsmånederne er der typisk fuld gang i rund-

visningerne, i år er absolut ingen undtagelse, og det sideløbende med arbejdet

med udstillinger, flytning og indretning af arkiver, særarrangementer – og naturlig-

vis aktiviteter i værksteder, atelier, Skoletjeneste og Café, hvor vi alle steder ople-

ver et øget besøgstal.

Der har været en del omtale af Museet i medierne i år, det er jo rigtig godt. En

del har baggrund i vores aktiviteter, en anden udspringer af vores usikre fremtids-

udsigter. Hvad sker der, når hospitalet flytter til Skejby? Og hvor skal vi finde

vores økonomiske grundlag for at drive Museet videre? Omtalen giver naturligt

nok anledning til, at vi hver uge får stillet selvsamme spørgmål mange gange. 

Planen for den nye bydel i Risskov med det gamle hospital som omdrejnings-

punkt er nu offentliggjort. Og naturligvis er der mange, der gør sig tanker om,

hvorvidt vi/Museet i bedste fald kunne spille en væsentlig rolle – således også i

fremtiden. For hvem skal ellers fortælle om fortiden og om tanker og teorier, der

gik forud for opførelsen af dette i Danmark første faglige hospital for psykisk syg-

dom? Om livet og dagligdagen den gang og til nu? Om udviklingen af psykiatriske

behandlinger og alt, hvad det betød for mennesker?

Til en væsentlig del af historien hører vores omfattende kunstsamling. Der findes

flotte museer og samlinger af Art Brut i eksempelvis Lausanne og Wien. Kunne

Aarhus blive byen i Norden, der i langt højere grad markerede sig med et kunst-

museum baseret på en stor og unik kunstsamling af  Art Brut?

Holder vi blikket fast på Europa, så er tendensen, at museer i fremtiden skal spil-

le flere roller, udover at varetage de traditionelle museumsopgaver. Museer skal i

endnu større omfang være medspillere i forhold til at løfte et socialt ansvar, det

har de været særdeles gode til i Storbritannien. Der skal arbejdes med sociale

dimensioner i form af inddragelse af borgere til glæde for den enkelte borger og

dennes relationer, for samfundet – og Museet. Dette felt har vi allerede her en

lang tradition for at arbejde med.

Det er ikke muligheder eller vilje, der mangler her fra – og den store opbakning

og støtte, vi på Museet oplever – fra museumsgæster, lokalsamfundet, byens bor-

gere samt presse og medier bekræfter os i, at vi ikke står alene.
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