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forår – blev hurtigt overskygget
af meddelelsen om indholdet i
Regionens spareplan blot en uge
efter. Blandt forslagene til fremtidige besparelser var afvikling
af Museet med udgangen af dette år. Meddelelsen trak bogstormvejr af uvished med stor utryghed til følge. Mange
arbejdspladser, adskillige aktiviteter, herunder formidlings- og
bevaringsopgaver – skulle alt dette blot forsvinde?
Denne besked gav unægtelig en anden dagsorden, selvom vi
har forsøgt at holde fast i en hverdag med daglige opgaver.
Mange grupper, institutioner og privatpersoner har samstemmende sagt: “Hvordan kan vi hjælpe jer? Blot sig hvad vi skal
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gøre”. Og ikke mindst har medierne givet os stor bevågenhed
– det være sig aviser såsom Stiften, Politiken, Weekendavisen,
JP og Lokalaviser, foruden flere radiokanaler og TV. Vi har
herudover modtaget en masse støtteerklæringer, gode forslag
og kontakter på mails, via aviser og i telefon. Det har været
en utrolig støtte for os at mærke denne opbakning.
Et år mere
Der er kort og godt blevet arbejdet hårdt for Museets overlevelse både internt og udefra – og mandag d. 22. juni blev det
vedtaget i Regionens forretningsudvalg, at vi kan få budget et
år mere – til og med 2016. Det var en god nyhed, som giver

Løssalgspris kr. 20,Forside
Lone Pedersen overrækker
kassette med 7.000 protestunderskrifter mod Museets
lukning.

håb om, at vi kan skabe en god løsning for Museets fremtid.
Vi har stadig alvorlige udfordringer i forhold til fremtidig økonomi, en anden bygning og en ny organisering af museet, så i
dette ekstra år skal der arbejdes ihærdigt videre på blandt
andet at afsøge og beskrive scenarie(r) og finde finansiering.
Her håber vi ikke mindst, at den gode vilje, vi har hørt fra
enkelte politikere – blandt andet i form af forslag om at sætte
Museet på dagsordenen i nye budgetforhandlinger – nu
omsættes til handling.

PROTEKTOR FOR MUSEET
PER KIRKEBY
Mia Lejsted
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Underskriftsindsamling

Af Mia Lejsted

“Jeg har valgt at bæltefiksere
Ovartacis Gudinde i universet
i håb om, at alle kan forstå
brutaliteten ...”
Tirsdag d. 16. juni kørte en
bus fra Risskov til
Regionshuset i Viborg.
Bussen var fyldt med medarbejdere fra Museet, brugere
af værkstederne samt kunstner Lone Pedersen og initiativtager til underskriftsindsamlingen for bevarelse af
Museet, Kristiane Juul Makris.
De mere end 7.000 indsamlede underskrifter skulle afleveres til henholdsvis regionsrådsformand Bent Hansen og
borgmester Jacob
Bundsgaard. Og de blev afleveret på allerfornemste vis
integreret i to kunstværker.

Lone Pedersen overrækker de to kassetter med underskrifter, kommentarer til lukningstruslen og
presseklip til regionsrådsformand Bent Hansen og borgmester Jacob Bundsgaard i Regionshuset i
Viborg.

At så mange personer fra

udtrykkets klare budskab

med badevandet, det er også

“Jeg har valgt at lave så

stort set alle hjørner af

– og i symbolikken.

hele den historiske del af

meget som muligt ud af flyt-

psykiatrien, hvor museet har

tekasser – det er gjort i

Danmark – nord/ syd,
øst/vest – fra Berlin, USA,

Om situationen og værket

en enestående samling beva-

håbet om, at man ikke væl-

Grønland, Sverige, Australien

siger Lone Pedersen:

ret – genstande og skrifter

ger at pakke museet ned”.

– har skrevet under, er i sig

“Jeg finder det yderst brutalt,

der beskriver Psykiatriens

selv et klart signal om, at vi

at man vil nedlægge Europas

historie og udvikling”.

udfylder en væsentlig rolle

største samling af Art Brut

og har omverdenens bevå-

kunst. En samling på over

“Bælterne er også en referen-

vil man tilsyneladende sta-

genhed. Men konsekvensen

8.000 værker, samlet siden

ce til det historiske museum

dig. Det er åbenbart heller

af en eventuel lukning af

hospitalet blev bygget i

og psykiatrien. En virkelig-

ikke en historie, der skal for-

Museet blev med Lone

1852.

hed, danske patienter bliver

tælles i 2015 og fremover”.

Pedersens kunstværker

Det er jo ikke kun kunstsam-

udsat for i langt større grad

understreget meget tydeligt i

lingen, man vil smide ud

end i resten af Europa”.

“Til alle tider har man gerne
villet fortrænge det. Og det
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Kommentarer
til lukningstrussel
fra Museets gæstebog

Kommentarer fra
Skrivunder.net

– Jeg skrev under fordi

Det er utrolig vigtigt at bely-

Ovartaci var et stort menne-

se udviklingen på dette

ske og en stor kunstner med

område. At se tilbage og

uhyre meget på hjerte. Et

lære om vores historie.

unikt stykke psykiatrisk og
menneskelig historie. Er der

– Museet yder et uvurderligt

mon nogen der tænker på at

bidrag til mangfoldigheden i

lukke for Wölfli eller Hill's

kulturmiljøet samt i afstigma-

kunstværker?

tiseringen af psykiatrien.
Hvorfor altid kun mere af det

– Fordi det er meget egenrå-

samme – mere Aros ...

digt og snæversynet af Århus
Kommune at nedlægge en så

– Jeg syntes det er helt ude i

betydningsfuld og sjælden

hampen at museet står for

institution som kunstmuseet

måske at skulle lukke ved

på psykiatrisk hospital. Det

årets udgang. Dette museum

burde blive hvor det hidtil

som har denne enestående

har ligget sammen med det

samling kunst, som også er

psykiatriske museum.

berømt uden for landets

Kunstmuseet kunne så samti-

grænser.

dig være et minde om den-

Der må og skal findes en løs-

gang man behandlede psy-

ning på museets problemer.

kisk syge i smukke bygninger

Ikke nogen hovsa løsninger,

midt i vidunderlige omgi-

men en stabil og varig løs-

velser med park og havud-

ning. Nu her hvor Aarhus

sigt.

skal være kulturby i 2017, er
det trist og nedslående det

– Har været på museet flere

der foregår omkring Ovartaci

gange og det minder mig

Museet i Risskov.

hver gang om de skjulte

Se nu at komme igang

resourcer der findes, ikke

Aarhus Kommune med en

blot hos Overtaci, men hos

løsningsplan for dette helt

mange andre psykisk ramte

unikke museum. Museet bør

medborgere.

blive ... Det er ikke en
uoverkommelig opgave...

Det er et af de mest tanke-

Peder Stougaard

vækkende museer jeg har

Billedkunstner

besøgt med de klareste bille-

Stifter af Dansk

der og historier på net-

Plakatmuseum.

hinden.
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Lone Pedersen
– med vilje

Der var stort fremmøde ved
ferniseringen på Lone
Pedersens udstilling den 17.
april. Udstillingen kan ses frem
til den 14. august 2015.
Nederst:
Raltede kræ
Bronze og strudseæg.

Af Mia Lejsted

I Lone Pedersens værker er
der typisk flere lag. Hun for-

Fra et af udstillingsrummene

mår at mikse alvor, leg og

i kunstmuseet trænger ba-

humor med ironiske kom-

stante rytmer og Grace Jones’

mentarer, og hun ser sider af

dybe stemme ud i de øvrige

verdenen og mennesker, som

rum. Det er lydsiden til præ-

naturligvis indlejres i værker-

sentationen af Lone

ne. Man finder hints til

Pedersens dagbog fra hendes

eksempelvis vores selvopfat-

seneste USA-tur. På væggen

telse eller groteske sider af

viser en projektor bogens

samfund og skabninger.

sider som bladres igennem –
landkort over forskellige sta-

Lone Pedersen er vedholden-

ter hvorpå Lone Pedersen har

de og viljestærk, derfor er

malet, tegnet, klistret og

hun kommet så langt som

stemplet – køer, skeletter,

kunstner, derfor har hun kun-

hænder, fugle, biler ... som

net præstere alt det, som

elementer af rejsen og histo-

den aktuelle udstilling og

rien om Amerika. Lone

den til udstillingen nyudgivne

Pedersens historie.

bog beskriver – på det men-

I samme rum finder man på

neskelige såvel som det

kroppen. Kunsten er netop

sion i forskellige udgaver –

væggene de smukke sider fra

kunstneriske plan. Og derfor

her, at håndens og naturens

opretstående på en sokkel

Lone Pedersens middelalder-

er titlen på bog og udstilling;

værk forenes til et virknings-

eller monteret så de strækker

bog – håndtegnet, farvelagt

“Lone Pedersen – med vilje”.

fuldt hele.

sig ud af væggen. Vi kender

og guldbelagt.

Der skal vilje til – vilje til at

Præcisionsarbejde og æstetik

dem typisk fra katedralerne,

skabe, til at kaste sig ud i

I en af Lone Pedersens øvri-

hvor de udvendigt på arki-

forenes som i mange af hen-

nye opgaver og gennemføre

ge perioder havde hun opda-

tekturen har den funktion i

des øvrige værker. Samtidigt

dem, vilje til at ville – også

get mulighederne i et ganske

forbindelse med nedløbsrør

er dette rum et underfundigt

når livet er svært.

andet materiale – Apoxie.

at lede vandet væk fra taget,

clash mellem et stykke næs-

Normalt anvendes det til

og samtidig besidder de

ten 1.000 års dansk middelal-

Kræ, Gargoils og heste

implantater (solitære tæn-

endnu en mission ved at se

derhistorie og nutidens og

Lone Pedersen mestrer arbej-

der). I Lones hænder blev

fæle og frygtindgydende ud,

vestens rytme.

det med bronzestøbning –

det til smukke, spændstige

så de holder alt det onde

som hun mestrer utallige

og fabelagtige heste med en

borte. Munden er vidt åben,

Hele udstillingen – en retro-

andre teknikker. De fugleagti-

marmoragtig overflade, de er

tungen stikker ud og de er

spektiv udstilling, der går ca.

ge kræ, eller raltede kræ,

monteret på meder så de

klar til at angribe. Lone

30 år tilbage – er en omfat-

som kunstneren selv har

blidt kan gynge fra side til

Pedersens Gargoils er skåret

tende og spændende historie

døbt dem, forener sig med et

side eller frem og tilbage. Og

ud i træ og igen fortæller det

om forskellige epoker i Lone

stykke ubearbejdet natur,

det sidste eksempel på tredi-

om, at kunstneren kan form-

Pedersens liv, der blandt

enten ved at de bærer – eller

mensionelle værker er Lone

give og arbejde med alle

meget andet viser de kunst-

ved at stenen/ krystallen

Pedersens Gargoils. Disse

materialer.

neriske spring, hun har taget.

integreres som en del af

væsener findes i hendes ver-
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Papirkortet
– de kongerigske
enklaver

Inde i det afståede hertug-

var de fleste patienter her

dømme, Slesvig lå de konge-

tyske. Ifølge tyske historikere

rigske-nørrejyske enklaver. De

var anstalten i Slesvig det

var en del af Kongeriget

første nyanlagte “moderne”

Danmark nord for Kongeåen

psykiatriske hospital “på tysk

og som sådan del af

jord”!

Nørrejylland, den del af
Jylland, der lå nord for

De “territoriale ændringer”

Kongeåen (Sønderjylland syd

ved freden 30.10.1864 –

for).

Slesvig-Holstens afståelse,

Eftersom Selmers Århusan-

førte til omfattende brevveks-

stalt var for nørrejyske sinds-

ling mellem Århusanstalten

syge, så var enklavepatienter

og Justitsministeriet i

altså indlagt her før 1864.

København. Det var ikke

Møgeltønder, Brede m.m. var

fordi, man forhastede sig,

de største af enklaverne inde

selvom postbesørgelsen var

i Slesvig. Men øerne Mandø

hurtig nok (ca. 1 1/2 dag).

og Amrum var også nørrejysTil venstre et udsnit af det gamle gulnede kort over Slesvig. Til
højre et nyere, som angiver de kongerigske enklaver med blåt.

ke, ligesom halvdelen af

Regulativet for Sindssyge-

Föhr. Enklaverne var under

anstalten ved Århus 19.06

kongerigsk lov og mest med

1861 inddelte patienterne i 3

dansk sprog. De fulgte nu

“forplejningsklasser”, afspej-

udsat for hård behandling,

med hele hertugdømmet

lende samfundet. De 2 første

men har mirakuløst undgået

Slesvig til Tyskland ved afstå-

og dyreste, for de dannede

Det har ligget i flere år,

skraldespanden. Det har vel

elsen i 1864. Preussen kunne

og besiddende; 3. klasse for

sammenrullet og samlet støv,

tilhørt Sindssygehospitalet i

jo ikke have sådanne dele af

det store flertal, den fattige

bag mit skrivebord på

Risskov næsten siden dettes

Danmark til at punktere sin

almue.

Museum Ovartacis arkivkon-

grundlæggelse i 1852.

nye provins.

I 1874 omregnedes betalin-

tor. Et ægte fortidslevn, gul-

Lad os slutte, at det har

net, skjoldet, revnet af tidens

hængt på hospitalets første

Sindssygeanstalten i Slesvig

ca. 2 kr. På Århusanstalten

skarpe tand; et kort fra lige

lægelige leder, Harald

by på Sct. Jørgensbjerg blev

var betalingen iflg. § 17 for

før 1864 over dette krigsårs

Selmers, kontor under tårnet.

grundlagt i 1820 på foranled-

kongerigske pt. (Nørrejylland

ning af den enevældige Kong

+ enklaverne) 197 rdl. for 3.

Frederik VI som hertug af

kl. og 273 rdl. for 2. kl.

Af Peter Bryd Pedersen

stridsæble: hertugdømmet

gen i kr., så 1 rigsdaler var

Slesvig (af danskerne kaldet

Thi han skulle fra 1864 finde

Sønderjylland) – landet

ud af, hvad Slesvig-Holstens

Slesvig-Holsten-Lauenborg.

mellem Kongeåen og

afståelse ville betyde for

Disse hertugdømmer udgjor-

Det Danske Monarki førte

Ejderen.

hans anstalt;

de, sammen med kongeriget

også til opdeling af beta-

Den nye rigsgrænse, Konge-

Danmark, det danske monar-

lingssatserne i Århus.

Papirkortet er sat op på groft

åen, betød nemlig flytning af

ki, Helstaten.

“Hertugdømmerne,

vævet lærred. Efter at det

patienter frem og tilbage

Denne nye anstalt var for

Bilandene, Kolonierne” ca.

ikke længere var aktuelt, har

over den.

sindssyge fra de tre hertug-

1/2 gang dyrere end de kon-

dømmer; efter befolkningen

gerigske iflg. § 19; § 19, stk.

det tilsyneladende været
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Arkitekten C. F. Hansen tegnede Slesvigeranstalten. Anstalten åbnede i 1820 som en af Europas mest moderne og humane indretninger
til sindssygebehandling. Den var på danske hænder til nederlaget ved Dybbøl i 1864.

2 var for udlændinge og

afstået sammen med Slesvig.

fra nu af skulle de patienter,

En ung mand fra Møgel-

dyrest, her var kun de 2 første klasser.

Dem takserede man, indtil

Jyske Asyl stadig havde fra

tønder var stukket af og

videre, fortsat som nørrejys-

de efterhånden velkendte

angiveligt vandret hjem (lige

ke. De var som uformuende

enklaver, takseres som

før han skulle sendes,

Og det var åbenbart sværere

indlagt på 3. kl.

udlændinge (tyske undersåt-

måske, til Slesvig anstalten).

at flytte patienter mellem

Som erstatning for enklaver-

ter).

Så kunne de få lov at behol-

paragrafferne end fysisk over

ne fik Danmark 8 sogne syd

Her måtte Harald Selmer gøre

de ham. En bondepige fra

Kongeåen.

for Kolding (Sdr. Bjert m.m.),

indvendinger. Som nævnt

Amrum blev sendt til sin

Overgangsordninger var nød-

som havde hørt til Slesvig.

havde Århus ikke 3. kl. for

hjemø.

vendige, den fysiske flytning

Som “hertugelige” var pati-

udlændinge, desuden var der

Om disse flytbare patienter

fandt først sted i 1866.

enter herfra jo indlagt i

overfyldt.

var danske eller tyske blev

Ærø og visse sogne omkring

Slesvig-anstalten, de skulle

Løsningen var så, hurtigst

ikke nævnt, det var ellers

Ribe fik vi lov at beholde.

nu, som danske undersåtter,

muligt, at sende enklavepati-

nationalitet, man lige havde

Århus havde en patient fra

overføres til anstalten i

enter til Slesvig-anstalten,

kriget om. Vor unge mand,

Ærø, det blev nu på billigere

Århus. Det drejede sig om 4

det skete da også i løbet af

der ville hjem til Møgel-

kongerigsk takst.

stk.

juli 1866 – sådan da.

tønder, ville muligvis, hvis

Men fra 1. april 1866 taksere-

3-4 af disse patienter blev

han var blevet spurgt om

I brevvekslingens snørklede,

de Slesvig dem som udlæn-

faktisk, iflg. protokol, “over-

national afstamning, have

højtsvungne kancellisprog er

dinge – dyrt for de fattige

ført til Daareanstalten i

svaret: “Herfra, fra Møgel-

der ikke megen plads til den

sogne.

Slesvig”.

tønder” og vor bondepige
svaret: "fra Amrum".

enkelte patient, der kunne
føle sig som kastebold.
I Århus havde man i 1864 en
8-9 patienter fra enklaverne,

Var det en reaktion herpå, at

En enklavepatient var afgået

en dansk kongelig resolution

ved døden, en anden lå på

18. maj 1866 kundgjorde, at

“sotteseng”, så han kunne
ikke flyttes lige nu.
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Øssur Johannesen

Fra september 2015 kan
publikum glæde sig til at
opleve den anerkendte
færøske kunstner Øssur
Johannesen (f. 1970) i kunstmuseets særudstilling. Øssur
Johannesen er blandt andet
kendt for sin meget ekspressive stil såvel i sine grafiske
værker som i malerierne.
Johannesen er en særdeles
alsidig kunstner – han skriver
både sange og digte udover
sin billedproduktion.
Øssur Johannesens kunstunivers er intenst og dybt. Og
som den kunstner han er –
er hans liv det tilsvarende.
For en kunstner som
Johannesen kan disse to ting

Johannesens værker – et

Øssur Johannesen har tidlige-

og Kunstmuseet Listasavn i

ikke adskilles. Kunsten,

tungsind, en alvor og råhed.

re udstillet i bl.a. Den Frie

Thorshavn.

kunstneren og eksistensen er

Udtrykkene er stærke og

Udstillingsbygning,

ét.

enkle – også når lyset eller

Kunstnernes Efterårsudstil-

Der er en mørk grundtone i

kontrastfarven i motivet får

ling, Leopold Museum i Wien

en plads.

M U S E E TS V E N N E R – M E D L E M S F O R D E L E O G T I L M E L D I N G
Som medlem af Museets
Venner støtter du Museets
arbejde samtidig med, at du
får en række medlemsfordele.

– Du får magasinet
Helikopter tilsendt med
artikler og omtale af
arrangementer
– Du får 10% rabat på køb

– Dit medlemskort giver fri
adgang hele året og ret
til at

medtage en voksen

af bøger, postkort og
plakater Museumsbutik-

Medlemsskab enkeltperson

adresse eller evt. en e-mail til

kr. 200,-

museum@ovartaci.dk,

Medlemsskab pensionister og

eller skrive til:

unge under uddannelse
kr. 150,-

Museum Ovartaci,

Virksomheder og institutioner

Århus Universitetshospital,

kr. 1200,-

Skovagervej 2,
8240 Risskov,

ken

ledsager

– Du modtager invitation

Du kan tilmelde dig ved at

(børn til og med 15 år

til arrangementer og fer

sende et brev med navn,

har gratis adgang)

niseringer

Mærk venligst brev eller
e-mail: “Vennekreds”

