Om nutiden, fremtiden
Udgivet af:

og om at bevare for
eftertiden . . .
Vi har travlt med nutiden. Vi har
haft og har stadig gang i mange
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aktiviteter og besøgende på
Museet, og det tegner til at blive
et rekordår for antallet af gæster.
Det er jo i sig selv og i særdeleshed meget positivt, og den store interesse i øvrigt for Museet
og fremtiden glæder os naturligvis meget.
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færøske kunstner Øssur Johannesen (se andetsteds), som vi
åbnede ultimo august – det var dagen efter en flot og velbesøgt
Bruunsgade. Her i sensommeren har vi endvidere afviklet endnu
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et velbesøgt arrangement i samarbejde med Folkeuniversitetet –
en aften der handlede om begrebet ”Normalitet” og hvor
Museet naturligvis var en del af aftenens program.
Men i tiden nu er der stadig én stor opgave – fremtiden. Udover
alle hverdagens øvrige opgaver og nye tiltag fylder det naturligvis meget. Det handler om bestræbelserne på at udvikle en
skudsikker plan for en fremtid for Museet. Der er mange aktører
i denne udviklingsfase – mange gode idéer og intentioner – altsammen gode kræfter, som gør et stort stykke arbejde for os og
for vores fremtid.
Midt i alt dette rykker flytningen af hospitalet i 2018 også lidt
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ind i vores hverdag. Det er fordi flytning også betyder gennemgang og stillingtagen til det, der er, set i lyset af den nye æra,
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som man går ind i. Sagt lidt mere konkret handler det om kilometervis af arkivmateriale – ikke museets, men hospitalets – der
i denne tid og frem til 2016 skal gennemgås og afleveres til
Statens Arkiver eller makuleres. Der er andre, som tager sig af
denne opgave, men her har Museet naturligvis en betydning,
dels fordi vi i mange år har registreret, varetaget og anvendt
diverse arkiver helt tilbage fra hospitalets tilblivelse, og dels
fordi vi selv skal aflevere dele af arkivmaterialet. Vi er derfor i
gang med en større digitaliseringsopgave, hvor dokumenter
scannes og registreres, netop for stadig at kunne holde fast i
historien som et betydningsfuldt aktiv – for eftertiden. Og det
uanset om vi viderefører Museet på matriklen her eller et andet
sted.
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