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MUSEETS VENNER

Vi har på Museet bemærket et ønske hos
vore gæster om at støtte Museets arbejde
og en øget interesse for regelmæssig
orientering om nye tiltag, udstilllinger mm.
Dette gælder ikke blot den enkelte gæst,
Udgivet af:

men i det hele taget personer og institu-

MUSEET

tioner, med et interessesammenfald eller

PSYKIATRISK HOSPITAL

berøringsflade med vores emnekreds – det

I ÅRHUS

sociale, historiske og kunstneriske rum,

Skovagervej 2

som Museet synliggør.

8240 Risskov
Telefon 77 89 36 80

Vi har derfor besluttet at oprette en
Museets Vennekreds med magasinet

E-mail

"Helikopter" som den synlige manifesta-

mail@museum-psyk.dk

tion – og fremtidigt forum.

Hjemmeside
www.museum-psyk.dk

Indholdet vil være artikler om kunst,

Redaktion

hovedsagelig med baggrund i Museets

Mia Lejsted og

store samling, om psykiatrihistorie, debat,

Eddie Danielsen

indlæg af gæsteskribenter, interviews,
arrangementskalender mm.

Lay-out, sats og repro

Museumsleder Mia Lejsted

Lars Max
Fotos

MEDLEMSFORDELE OG TILMELDING

Museets arkiv
Helle Lorenzen

Som medlem af Museets Venner støtter

mail med navn, adresse og evt. e-mail til

Nils Jepsen

du Museets arbejde samtidig med, at du

mail@museum-psyk.dk, eller skrive til:

Kim Kejlberg

får en række medlemsfordele.

Museet, Psykiatrisk Hospital,
Skovagervej 2

Tryk
Møllegårdens Grafisk
Fårvang

– Du får fri adgang hele året og ret til at
medtage en voksen ledsager (børn til
og med 15 år har gratis adgang).

Medlemsblad for
Museets Venner

– Du får magasinet Helikopter tilsendt

Særtrykket er
sponseret af
Møllegårdens Grafisk,

– Du får 10% rabat på køb af bøger,
postkort og plakater i Museets Butik
– Du modtager Invitation til arrangementer og ferniseringer

kreds.
Følgende tilhører Museets Vennekreds:
Amtsborgmester
Johannes Flensted Jensen
Borgmester Nicolai Wammen
Amtspsykiatrichef Villads Villadsen
Amtsrådsmedlem, formand for Museets

Fårvang

PROTEKTOR
FOR MUSEET
PER KIRKEBY

Mærk venligst brev eller e-mail: Venne-

med artikler og omtale af arrangementer.

Løssalgspris kr. 24,-

8240 Risskov,

Medlemsskab enkelt person kr. 200,-

bestyrelse, Louis Rolander

Medlemsskab pensionister og unge under

Pens. chefsygeplejerske Inge Lise Vad

uddannelse kr. 150,-

Formand for Amtets Museumsråd,

Virksomheder og institutioner kr. 1200,-

Jørgen Schmidt-Jensen

Museets Venner bygger på et samarbejde

Billedkunstner, professor Per Kirkeby

mellem Museets Vennekreds og Museet.

Billedhugger Ingvar Cronhammar

Du kan tilmelde dig ved at sende en

Billedkunstner Hans Krull

LEDER
OM FLYVNINGENS OG FORANKRINGENS KUNST
Lyder det selvmodsigende? Det er det ikke nødvendigvis.
Du sidder med det nye magasin, der i fremtiden udgives af Museet,
Psykiatrisk Hospital.
Navnet "Helikopter" leder ikke umiddelbart tankerne hen på
museumsvirksomhed. Men dels udspringer konstruktionerne på magasinets for- og bagside af Museets kendte kunstner, Ovartacis idérigdom,
og dels leder ordet helikopter tankerne hen på flyvekunsten, som mennesket har forsøgt at aflure fugle og insekter. Helikopteren kan minde
lidt om humlebien – den burde ikke kunne flyve, men den ved det ikke.
Ovartaci skitserede og byggede helikoptere, dog uden nogensinde at få
dem i luften. Han kom ikke til at flyve, rent fysisk, men til gengæld var
han en sindets luftpioner. Med stædighed og styrke førte han sin tro
på det, han fandt rigtigt, ud i livet, støttet af enkelte personer på hospitalet – andre, der kunne se værdier i det, han skabte.
Og sådan er det. Nogle skal gøre sig den ulejlighed at se det gode i
det skæve. Ulejligheden – eller rettere opmærksomheden på idéer eller
projekter – skaber forankring og grobund for at kunne flyve. Dette gælder også for Museet.
Museet er lettet og på rette kurs mod nye destinationer, men til det er
forankring en forudsætning. Vi er forankret historisk, idet vi fortæller
psykiatriens historie i de smukke gamle bygninger, der netop er, og har
været rammen for emnerne. Til effekterne knytter sig særlige historier,
og værkerne i vores kunstsamling er vokset ud af dette miljø.
Vores styrke er opbakning og opmærksomhed, det er fundamentet
for udvikling, og vi har brug for denne forankring, både lokalt og regionalt. Vi oplever begejstring og stor imødekommenhed hos vores mange
gæster og blandt samarbejdspartnere. Troen på os har medvirket til at
gøre Museet til det, det er i dag. Kort sagt – forankring er en uvurderlig
ballast, som Museet og den omgivende sektor er afhængig af. Den er
en forudsætning for succes – og luftfart.
Vi ved, at opmærksomhed skal plejes gennem åbenhed og en god kontakt til gæster, økonomiske bidragsydere og kredsen af mennesker, der i
øvrigt kender os gennem tiden. Og så er vi tilbage ved udgangspunktet,
nemlig dette første eksemplar af vores nye magasin til medlemmer af
Museets Vennekreds. Vi håber at kunne berige mange med artikler,
nyheder, debat og naturligvis medlemsfordele.
Rigtig god læselyst
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P S Y K I AT R I S K H I S T O R I S K M U S E U M
Badegæster ved stranden neden
for Jydske Asyl. Drengen i strandkanten iført mørke bukser er
iøvrigt Poul Lund, søn af forvalter ved Jydske Asyl fra 1902 til
1940, Albert Lund.

BARBER
OG BADEBETJENT
PÅ JYDSKE ASYL
AF EDDIE DANIELSEN

Da Jydske Asyl – anstaltens første

Søren Jørgensen

FOTO: NILS JEPSEN

overlæge, Harald Selmers kærlige

Født 1848. 18de Juni

omskrivning af "Den Nørrejydske

"Rosenly", Ris Skov Str.

Søren Jørgensen

Helbredelsesanstalt for Sindssyge" –

– minder fortalt af hans

åbnede i 1852, var plejepersonalet

Opsyn fra 1ste Oktober 1872 til

efterkommere

kummerligt indkvarteret i forbindelse

15de Oktober 1873.

med de enkelte sengeafsnit, og løn-

Barber og Badebetjent fra 16de

Om Søren Jørgensen fortælles

nen var minimal. Desuden var perso-

Oktober 1873 til 30te Juni 1913.

i klip fra "Glimt af gamle

nalet strengt kønsopdelt.

dages Risskov", en artikel i

Udflytningen skete naturligt, som

Men hvordan formede livet sig nu i

"Østjysk Hjemstavn", 1968.

denne beretning også viser, når

de lave bindingsværkshuse ved dati-

Artiklen er skrevet af nu afdø-

amorinerne var på spil, og ægteskab

dens Stationsgade? Svaret herpå får

de Aase Rosenberg

og familieforøgelse var forestående.

man ved at læse de barndoms-

Rasmussen, der var gift med

Det var store ting at kunne flytte i

minder fra barber Søren Jørgensens

en dattersøn til Søren Jørgen-

egen bolig i 1880’erne i Hospitalets

hjem, som i det følgende genfortæl-

sen. Artiklen blev senere bragt

nabolag, som eksempelvis Risskov

les efter hans ældste søns og datters

i uddrag i "Lægebibliotekets

Stationsgade – nu en af byens dyre

beretninger. I 1884 købte Søren

Julehæfter" årgang 1980.

adresser – selvom det kunne knibe

Jørgensen den ejendom, der nu har

Disse hæfter udkom, som det

med at afholde boligudgiften i star-

gadenummer 24. Huset, som var

fremgår af navnet, en gang

ten, som det bl.a. fremgår af beret-

opført to år forinden, står endnu og

årligt fra 1969-1985. Hæfterne

ningen om barber og badebetjent

er stadig i slægtens eje, men det er

blev redigeret af ildsjælen,

Søren Jørgensen.

moderniseret en del, såvel i det ydre

bibliotekar Ellen M. Jensen.

Den sociale mobilitet var imidler-

som i det indre.

tid kommet for at blive. Hvad angår
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den generelle tendens til større vel-

Søren Jørgensens vej til stillingen

færd for flere, skal man dog 1-2

som barber ved hospitalet i Risskov

årtier ind i 1900-tallet for at se et

var snørklet. Som søn af en fattig

mere permanent gennembrud.

fynsk indsidder måtte han ud at

tjene som hyrdedreng allerede i

pe, kopsætte og sætte igler på –

at tage skoene af, når han gik gen-

niårsalderen, men kom efter sin kon-

opgaver, som var vanskelige nok i

nem skoven ind til byen. Ida turde

firmation i købmandslære i Nyborg.

sig selv, indtil man fik øvelsen i at

slet ikke tro, at han også ville se til

Sin værnepligt aftjente han ved et

udføre dem, men som blev yderlige-

hendes side, men snart slog forel-

infanteriregiment, der var garnisone-

re vanskeliggjort derved, at patien-

skelsen ud i lys lue hos begge de

ret i Århus.

terne ofte var urolige, medens pro-

unge, og nu drømte de kun om at

cessen stod på. Selv sagde han dog,

sætte bo.

Efter sin hjemsendelse blev Søren

at hans sidste år på hospitalet var

Jørgensen boende i Århus og for-

drøjere end hans første. Da han var

For Ida var det en vidunderlig tanke

søgte sig i kelnerfaget hos en onkel,

omkring de tres, begyndte man

at skulle sætte foden under eget

som havde et gæstgiveri i

nemlig at sende forbrydere til men-

bord. Pladsen hos overlægen var

Vestergade. Atmosfæren på dette

talundersøgelse. Samtidig indførte

nemlig god, men arbejdsdagen var

sted var ham dog imod, og da en

den daværende overlæge, professor

lang og så streng, at hun ikke altid

plads som opsynskarl på sindssyge-

Pontoppidan, nogle massagekure,

kunne svinge benene ud af sengen,

anstalten i Risskov blev ledig, søgte

der skulle virke beroligende på pati-

når hun skulle op om morgenen,

og fik han denne stilling.

enterne, men var meget trættende

men måtte trimle sig ud på gulvet.

for barberen, som var helt ukendt

Overlægens kone beklagede sig ofte

med dette arbejde.

over den lille løn, hendes mand fik

Han må have udført sit arbejde tilfredsstillende, for da en stilling som

for sit arbejde på hospitalet. Det

barber og bademester kort tid efter

Overlæge Selmer var ikke den ene-

undrede derfor hendes kokkepige

skulle besættes, bad overlæge

ste, der havde fået øje på Søren

meget, at hun fandt de kår, denne

Selmer ham om at overtage den.

Jørgensen. Også overlægens kokke-

gik ind til som barberens kone, strå-

pige, Ida Ottesen, havde lagt mærke

lende gode.

Det har kostet Søren Jørgensen
nogle søvnløse nætter at overtage

til den flotte fyr, som klædte sig

arbejdet som barber. Han, som

efter sidste mode, og som var så

Ved nøjsomhed og sparsommelig-

aldrig havde givet sig af med noget,

stolt af sine små fødder, at han

hed lykkedes det Søren Jørgensen

som blot tangerede dette fag, skulle

købte sine sko "ét nummer mindre

og hans kone at spare så mange

nu påtage sig både at barbere, klip-

end fødderne", hvorfor han foretrak

penge op, at de fire år efter deres
5

Dampskib ved anløbsbroen neden
for Jydske Asyl omkring år 1900.

bryllup kunne købe huset nr. 24 i

stod at tjene penge på ting, som

ikke hørte til hverdagskosten, blev

Stationsgade, men selvfølgelig

andre ikke kunne få noget ud af.

købt hos madam Smut, som kørte

kunne der ikke være tale om, at de

Han fangede ål, røgede dem og

rundt med en lille vogn forspændt

skulle bebo hele huset selv. Ikke

solgte dem i Århus, han stod på

et usselt gammelt øg. Madammen

alene udgjorde de to af stueetagens

markeder med russisk gynge, han

kendte ikke nutidens store udvalg af

fire værelser samt et køkken en selv-

kørte rundt og solgte fisk, og han

kager, men forhandlede kun wiener-

stændig lejlighed. En tid var et lille

købte tyttebær i Sverige og solgte

brød og hårdt kaffebrød. Begge dele

gavlværelse lejet ud til en familie

dem fra sin vogn.

blev opbevaret i en kurv under et

med to børn.

stykke snavset voksdug. Først
Cortsen var ikke den eneste handels-

Omkring 1890 fik Risskov sit første

mand, som kom til de små huse i

offentligt tilgængelige badehus.

Stationsgade. Hver gang det var tor-

Man skulle umiddelbart synes, at det

vedag inde i Århus, kom fiskerkoner-

var temmelig overflødigt, da en dej-

ne ude fra Skæring gående med

lig ugenert strand stod til rådighed,

deres fiskekurve på ryggen og et

men dengang var det helt utænke-

strikketøj i hånden, og de havde

ligt, at voksne badede lige fra stran-

intet imod at sælge en del af deres

den, og at mænd og kvinder badede

last på vejen, så der blev mindre at

sammen, så kun børnene havde

slæbe på det sidste stykke vej.

glæde af strandbadene.
Mælk købte man hos Skøn Ane, der
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Badehusets ejer, som hed Cortsen,

boede i gaden, medens øl og brød

var en meget driftig mand, der for-

blev solgt fra vogne. Kager, der dog

omkring 1890 smagte medlemmer

Sct. Hansbål på stranden ved Jydske
Asyl, 1934.

af familien Jørgensen en konditorka-

igen og fik en lille sludder, for så vid-

eftermiddagen. Belysning var der

ge. Det var en stor, rød femøres

ste de, at hjemturen ville gå hurtige-

naturligvis ikke på vejene i skoven,

kage, og den smagte bedre end

re end ellers.

så i de mørke vintermorgener fik det

noget andet i denne verden.

ældste barn en lygte hængt på
Da Søren Jørgensens børn nåede

maven og måtte så lyse for de

Når gæster fra Århus skulle hjem om

den skolepligtige alder, blev de sat i

andre. Faldt der sne, blev vejene

aftenen, måtte de gå den lange vej

en skole, som hans svigerinde,

ikke ryddet, og var føret glat, blev

gennem den mørke skov. Skulle de

Ottine Ottesen, havde inde i Århus. I

der ikke gruset.

bryde op, og man så opdagede, at

al slags vejr måtte børnene trave ind

det var månelyst, gik de gerne ind

til byen om morgenen og hjem om

Var det ikke altid morsomt at gå
ind til skolen om vinteren, kunne
turen gennem skoven til gengæld
være ganske dejlig om sommeren.

I 1800-tallet og langt op i 1900-tal-

Skolen havde ikke eksamensret, så

let gik barberen rundt på Hospitalet

når børnene skulle forberede sig til

med sin medbragte stol med nak-

præliminæreksamen, blev de over-

kestøtte, sine barberknive og

flyttet til Kirkegaards Skole, der var

klippesakse. Messingbeholderne på

byens største privatskole. For at

billedet har været anvendt af barbe-

holde børnene i en god skole måtte

ren til talkum, barbersprit m.m.

forældrene nægte sig alt, men de

Eftersom der kun var ansat en bar-

gjorde det gerne, fordi det gjaldt

ber, er der ingen tvivl om, at de viste

børnenes fremtid.

redskaber har været anvendt af
Søren Jørgensen.

Til jul og fødselsdag fik børnene
smågaver, ofte ting, som Søren
7

Jørgensen selv havde fremstillet.

de først munterheden efter stue-

stort et skib til andet end en meget

Også juletræ blev der råd til hvert år,

gangen.

tung last.

hvilket ellers ikke var almindeligt i
småkårshjem.

Når patienterne gik tur, så en forhenværende præst sit snit til at

I gamle dage var hospitalets patien-

samle nogle skovsnegle. Dem spiste

ter delt i tre forplejningsklasser, og

sine børn, gik ture med dem, læste

han og drak sit eget vand dertil,

spisesedlen for patienterne i tredje

højt for dem og hjalp dem med

men forsømte aldrig først at bede

forplejningsklasse var den samme fra

deres lektier, og trods små kår havde

en bordbøn og takke fromt for det

uge til uge. Maden spillede imidler-

de en glad barndom, som de minde-

daglige brød.

tid en stor rolle for patienterne, og

Søren Jørgensen tog sig meget af

des med taknemmelighed resten af
livet.
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spurgte man dem om, hvilken dag i
Om sommeren skulle patienterne i

ugen det var, kunne man godt få

strandbad, da man anså det for

svaret: "Gule ærter med flæsk" eller

Til slut nogle få bemærkninger med

gavnligt for deres helbred. En dag,

"Øllebrød og pandekager".

tilknytning til Søren Jørgensens

da en flok var på vej til badehuset,

arbejde på hospitalet.

mødte de daværende prins

Fra Søren Jørgensens dattersøn, arki-

Christian, som kom ridende forbi. En

var Poul Rasmussen, Viborg, har vi

Den tilstand, hvori de svære former

af patienterne løb hen til ham og

modtaget supplerende skildringer:

for sindssyge hensætter deres ofre,

bad om en skilling; men da prinsen

kalder i almindelighed ikke på smi-

beklagede, at han havde glemt sin

"En af hospitalets patienter, en for-

let. Men det hænder, at de syges

pung hjemme, bemærkede patien-

henværende bogholder L., der

vrangforestillinger giver anledning til

ten tørt: "Der var vel heller ikke

havde haft plads på et kontor i

situationer, som kaster et strejf af

noget i den, farlille". En anden pati-

Hamborg, havde dagligt sin gang i

komik ind i elendigheden. At en

ent, der havde det hverv at bære

Søren Jørgensens hus, hvor han

patient så sig gal på overlægen og

håndklæderne, når patienterne skul-

læste tysk og engelsk med børnene.

derfor hældte indholdet af en bred-

le i bad, så en dag et stort skib sejle

L. gik hver dag tur med den stam-

fyldt natpotte ud over overlægens

ind til Århus. Han mente, det måtte

mende B., dvs. B. gik foran, og lidt

hoved, ja, det udløste af gode grun-

være ladet med sten, da det fore-

efter kom så L. med en botaniser-

kom ham meningsløst at bygge så

kasse, af hvilken store stykker af de

Ejendommen Stationsgade 24, her

være farligt at stå med en skarp bar-

set fra baneskråningen, blev opført

berkniv, når den patient, der skulle

1882. Barber Søren Jørgensen og

barberes, pludselig fik et anfald og

hans hustru, overlægens kokkepige,

blev aggressiv. Det var heller ikke

Ida købte huset i 1884, 4 år efter

rart at skulle bjærge en patient, der

deres bryllup.

ville svømme ud på dybt vand for at
drukne sig.
Om en stille og fredelig mand, der
gik meget nede ved stranden, sagde
Søren Jørgensen, at han faktisk var
en morder. En dag, han var på havearbejde, havde han nemlig set sig så
gal på en anden patient, at han slog
ham ihjel med sin spade.
Søren Jørgensen fik særskilt løn
både som barber og som bademester. Han havde overlægens ord for,

indsamlede planter stak ud. En som-

til følge, at benet måtte amputeres

mereftermiddag, da familien drak

og L. have træben. Den næste som-

kaffe ude i haven, var L. blevet

mer kunne man træffe ham liggen-

anbragt yderst på bænken, så at

de oppe i hospitalets krat. Træbenet

han faldt på jorden, dengang de

stak han lige i vejret, og på toppen

andre rejste sig, og bænken vippe-

havde han hængt sin hat.

de. Da han i faldet pådrog sig et sår,

Søren Jørgensens arbejde var ikke

der gik koldbrand i, fik det lille uheld

altid behageligt. Det kunne således

at begge stillinger var pensionsberettigede; men da det kom til stykket
viste det sig, at han kun fik pension
af stillingen som barber. Han var
imidlertid en god økonom og klarede sig udmærket som gammel, var
altid glad og tilfreds og bevarede
trods alt sin tillid til autoriteterne så
godt, at han altid stemte konservativt. Søren Jørgensen var i øvrigt slet

Udsigt over Århus bugten fra parken
ved Jydske Asyl. Tegning fra 1931.
Midt i billedet anes hustagene i
Risskov Stationsgade. Kunstneren er
Søren Knudsen, patient, kunstner og
folkemindesamler. Han stiftede Glud
Museum, Danmarks første landsbymuseum. En lang række tegninger
af Asylet og omgivelserne stammer
fra hans to indlæggelsesperioder i
1920'erne og 1930'erne. Søren

ikke den lavest lønnede af hospitalets funktionærer. Den arbejdsmand,
der hjalp hospitalets gartner, var så
dårligt aflagt, at hans børns skolemad bestod af nogle store, tykke
rundtenommer med fedt. Inde på
midten lå en lille skive medisterpølse, som de spiste til allersidst”.
Søren Jørgensen døde i februar
1933.

Knudsen var nok excentrisk og stridbar, men ikke sindslidende i klinisk
forstand. En Højesteretsdom afsagt
den 31. maj 1932 gav ham medhold
i dette, og han blev udskrevet dagen
efter.
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KUNSTMUSEET

"Godt gal i skralden" Akryl på lærred

HENNING
SIMONSENS
MANGE ANSIGTER
AF MUSEUMSLEDER
MIA LEJSTED

Når den virkelige kunst er til stede,

det og søge at besvare dem. Derfor

er det fordi, der er et filter, der ikke

er det ofte sjovere og mere givende

FOTO:
HELLE LORENTZEN

er der. De sande kilder til kunst er en

at være flere om at gå på udstilling.

højere grad af kontanthed og kort-

Når der sættes ord på, opstår der i

fattethed, som man netop finder det

dialogen nye sider. Man folder vær-

En enkel streg – spontant,

i udstillingerne på Museet,

ket ud og føjer nye betydningslag til

men sikkert, som en selvfølge-

Psykiatrisk Hospital. Jeg vil belyse

– som kunstneren slet ikke havde

lighed. Stregen.

meningen med dette gennem korte

tænkt, vil mange sikkert tilføje. Og

Med tusch tegner Henning

analyser af et udpluk af Simonsens

nej, kunstneren har givetvis ikke

Simonsen streger sammen til

værker.

været alle overvejelser, udlægninger

billeder. Stregerne mødes, skil-

og mulige betydninger igennem.

les for at samles igen. Hulrum

Oplevelse før analyse?

Havde han det, var han aldrig kom-

fyldes med farver og streger,

Er det nu nødvendigt at gennem-

met i gang med arbejdet, og endelig

og flader bliver til mennesker,

analysere kunstværker for at nå den

var det formentlig ikke blevet til

pudsige figurer og udtryksful-

sande oplevelse? Kan man ikke lade

kunst med den nødvendige nerve og

de ansigter. Nogle søger kon-

kunstoplevelsen – helhedsindtrykket

styrke.

takt med hinanden – andre

– stå, som en god film, når man for-

med beskueren

lader biografen, uden at pille ind-

I de første tre måneder af 2006 viste

trykkene i småstykker? Jo, naturlig-

vi en større særudstilling på Kunst-

vis. Oplevelsen bliver ikke mere kor-

museet af Henning Simonsen (1936-

rekt eller nødvendigvis bedre, men

1989) med "nye" værker fra arkiver-

måske anderledes, hvis man involve-

ne. Det var en spændende opgave

rer sig i kunsten på flere måder.

at søge variationen i en enkelt
kunstners lange række af værker og
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Det vigtigste i mødet med kunst er,

samtidig tilstræbe en præsentation

at man er åben og tør tro på sine

af bredden på en måde, hvor gnis-

egne øjne. Næste skridt kan være at

ten springer fra det ene værk til det

beskrive værket, stille spørgsmål til

andet.

Igen og igen må man fryde sig over,
hvor fantastisk et sprog kunsten er. I
valget og sammensætningen af farver, og i måden, farverne placeres på
lærredet, kan man udtrykke mere
end med ord. Stemninger slås an –
og stemning og følelse afhænger
igen af personen, der betragter værket.
Billedligt talt
Mindre eksplosivt er værket med titlen "Koloni". Her arbejder Simonsen
mere afrundet i afgrænsede felter,
der er fyldt op af mindre elementer i
form af store prikker, hvor nogle er
sat i mønstre og rækker. Maleriet
vokser inde fra og ud, fra en kerne
lidt til venstre for midten. Netop her
er koncentrationen størst – billedligt
set er det som et samfund, hvor nye
og nyt kommer til – det vokser. Man
kan også se det meget bogstaveligt
som et landkort – med de grønne
felter som marker. Farverne i værket
Der var flere sider af Simonsen.

billedet (når man står foran det), er

her er blandet op med hvidt, der

Sider, der spændte fra den fred-

der et kraftcenter, hvori linier mødes

giver en mere afdæmpet og lettere

fyldte skov som motiv til den vitale

eller omvendt udspringer fra.

farveskala. Billedelementerne samler

spontane streg, de mere konkret

Farverne i området er syrlige

sig i en sluttet form, der akkurat

abstrakte, hvor flader, prikker og

gule/grønne, der forstærkes af røde

støtter sig op ad de tre af billedets

brede penselstrøg, overvejende i pri-

og tykke sorte streger, der lægger

sider – det giver ro og stabilitet.

mærfarver, fylder billedfladen med

sig op ad de gule. Hastige hvide

Stabiliteten går igen i det næste

en konstant spænding. Spændingen

penselstrøg farer ud af centret mod

værk.

opstår mellem farverne og mellem

billedets kant som røg og damp. I

roligt og dynamisk, udbrud og fat-

øverste højre hjørne samler et større

gende titel – og måske var det fra

tethed – og så det enkle og mere

mørkegrønt felt sig til en figur. Er

Simonsens side blot en indskydelse

massive i hans malerier af mænd

der et hoved med et gult øje? Og en

at skrive det lille ord på lærredet – er

med maskeudtryk.

decideret slåskamp mellem to væse-

der en vis ro i billedet. Blot tre farver

ner? Den ene kaster sig ind i hur-

er der anvendt – gul, rød og grå og

Godt gal i skralden

lumhejet – i kraftcentret, og den

hertil sort og hvid. Motivet er delt

Man behøver ikke at have læst titlen

anden vælter nærmest bagover.

horisontalt, omtrent i det gyldne

til værket "Godt gal i skralden" for

Kontrasten i farverne og i de massi-

snit, som om der er noget over og

at få en fornemmelse af, hvad der er

ve og transparente felter/strøg giver

under et vist niveau – bevidsthed/

på færde. Det viser alle tegn på en

også kraft og energi i billedet – de

underbevidsthed? Vertikalt er der

mildest talt udadreagerende tilstand

understreger det eksplosive udtryk.

også gennemgående linier, der op-

– et udbrud. I den venstre side af

"Marraridt". Trods den foruroli-

står, hvor farvefladerne meget fint
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"Koloni"
Akryl på lærred

støder mod hinanden. De skiftevis

to farver – gråt og gult. I hele den

men munden er stram og lukket.

skærer figurerne eller træder bag-

store figur lyser munden op, den er

De grå øjne er skraverede, som vil

ved. Linierne går helt ud til billedets

klar rød som det eneste, bortset fra

man fylde en tom flade ud – eller er

kant, så det veksler mellem bag-

to mindre røde baggrundsflader. Der

de stænget? Symbolikken kan i så

grund og figur. En sjov leg med

er masser af energi i den røde farve,

fald tolkes direkte, som det man

"foran og bagved", og det er som
om, enkelte felter er transparente
trods de mættede farveflader.
Farverne er stærke, sat op imod hinanden, eksempelvis den røde og
gule mod den grå. Grå er den bedste farve til at få andre farver til at
"danse", og det gør maleriet faktisk;
selvom det er stramt opbygget, så
vibrerer felterne af intensitet, hjulpet
af de ukurante prikker
Masker med stængede øjne
En bastant mand med et lidt for
stort hoved og tomme øjne fylder
hele lærredet. Det er opbygget i
klare farveflader, den ene side af
ansigtet er dyb grøn og den anden
gul og blå. Håret er ligeledes delt i

"Marraridt"
Akryl på lærred
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"Uden titel"
Akryl på lærred

ikke kan eller vil se eller udtrykke,
eller som et udtryk for det at være
lukket inde med sit indre, der hvor
kampene kæmpes, og hvor masken
eller det fastfrosne ydre kommer til
at dække over et lidende sind.
Masker både skjuler og blotter samtidig nye sider af mennesket, fordi

vis har overordentlig stor betydning

baseret på menneskelig vitalitets

man tør spille andre roller, når man

for det, han fortæller os og dermed

umiddelbare behov". Man kommer

gemmer sig bag en maske.

for nerven i værket. På en ægte og

det ikke nærmere end i Simonsens

kortfattet måde, som i hans tusch-

værker.

Der kan være en tilbøjelighed til at

tegninger, viser Simonsen dynamik,

fokusere på Simonsens markerede

symbolik, humor, dybde – friskhed

Henning Simonsen tilbragte næsten

ansigter som masker. Men masker er

og alvor. En stor glæde er det at

halvdelen af sit liv på psykiatriske in-

ofte en løsrevet "skærm" eller pyn-

opleve det hele i en og samme

stitutioner. Han arbejdede meget se-

tedel. Her er der til gengæld en fin

kunstner.

riøst og engageret med kunsten
både under sine indlæggelser og

sammenhæng med overkroppen, en
sammenhæng mellem farver, der går

Skal man sammenligne Simonsen

hjem-me i sin lejlighed. Ind imellem

igen, eksempelvis den gule, der fort-

med andre store kunstnere, dukker

havde han det dog svært med sine

sætter ned i jakkeåbningen, samt

Asger Jorn og Egill Jacobsen op i

egne værker. Det skete, at han måt-

den fine og stramme konturstreg,

bevidstheden. De var begge med-

te vende dem med bagsiden ud, når

der markerer ansigt og jakke, hvilket

lemmer af Cobra-gruppen, der re-

han var færdig med at male dem.

skaber en hel figur. Og som sådan

præsenterede den nordeuropæiske

Han kunne ganske simpelt ikke selv

bør man også se den.

ekspressionisme. Med Jean Dubuffet

udholde dem, men det var ikke altid

som en af banebryderne søgte de at

tilstrækkeligt blot at vende dem om,

flytte kunsten i nye retninger.

så ringede han til Johannes Nielsen

Simonsen behersker også her de
stærke farvesammenstillinger og
sans for komposition, som naturlig-

I Cobra-manifestet efterlyste

på Museet og bad ham købe dem.

kunstnerne "et system, hvis love er
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KOMMENDE UDSTILLINGER

Caroline Ebbesen (1851-1936)

Wiliam Skotte Olsen (1945-2005)

Jørgen Rud (1960-)

Caroline Ebbesens kunstneriske frem-

Wiliam Skotte Olsen var en ene-

Karakteristisk for Jørgen Rud er hans

bringelser er uden tvivl de mest

gænger i dansk kunstliv. Han

omgang med det kunstneriske billed-

kendte, udført af en patient på Sct.

brændte for maleriet – brændte i

sprog på en påfaldende direkte og til

Hans Hospital, som blev Carolines

sine farver og som menneske – og

tider fandenivoldsk måde. Han arbej-

hjem gennem de sidste 50 år af hen-

det blev til sjælebilleder.

der i en tiltalende vovethed, der

des liv. En skæbne, som minder

I hans malerier kan man aflæse

fremkalder en stærk spænding

meget om vores egen centrale kunst-

drømmen om frihed, harmoni og

mellem form, farver og komposition.

ner, Ovartaci. Tegningerne vist her til-

kærlighed, men også smerte og sår-

Spændingen opstår i samspillet

hører Museet, Psykiatrisk Hospital,

barhed. Skottes egen historie samles

mellem det kaotiske og løsslupne,

men vi glæder os til at vise særudstil-

med hans malerier i den kommende

som han fastholder med genkendeli-

lingen af Carolines livsværk i samar-

udstilling.

ge elementer. Jørgen Rud har en

bejde med Sct. Hans Hospital.
Udstillingsperiode: maj, juni 2006

lang udstillingsliste bag sig.
Udstillingsperiode: juni, aug. 2006

Udstillingsperiode: okt., dec. 2006

GALLERI BINDESBÖLL
"IKKE LUTTER LAGKAGE"

Man forsøgte sig frem – i 20’erne

– en udstilling om psykiatrien og

og 30’erne med de fysiske behand-

Sindssygehospitalet ved Aarhus

linger, såsom malariafeber mod syfi-

1902-1952

lis i 3. stadie, krampe- og elchok og
lobotomi ("Det hvide snit"), der gav

Alvorligere emner end hospitalets

nogle øjeblikkelige bedringer, men

jubilæumsfester afgrænser denne 50

var meget ubehageligt for patienter-

års-periode.

ne. Lobotomi blev senere fordømt.

Det var "anstaltspsykiatriens" tidsal-

Ellers foregik det hele bag de høje

der, hvor sindssyge isoleredes fra

mure. Lange dage og sammenpres-

samfundet ved indlæggelse på store,

Behandlingspessimismen rådede – i

set leben. Først fra 1950’erne kom

afsides, ofte smukt beliggende insti-

modsætning til optimismen omkring

der et rigtig virksomt middel: psyko-

tutioner. Det var nærmest opbeva-

helbredelsesmulighederne ved hospi-

farmaka. Samtidig begyndte en kraf-

ring på overfyldte "anstalter".

talets åbning i 1852. Fra 1900 var

tig ændring af samfundet.

langvarigt sengeleje på 10-20

Uforanderlig afsondrethed gik til

Udstillingen vil søge at vise dagligda-

mands-stuer obligate.

ende.

gen på sådan et stort hospital i et

Beskæftigelsesterapi var nok det, der

overordentlig stabilt, dansk sam-

havde en reel positiv effekt.

fund.
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Udstillingsperiode: 10. februar til
14. maj 2006

VISIONER
Man må have visioner, som også drømme. Synonymer

Målgrupper, som vi i den nærmeste fremtid satser

– vil nogen sige, men for mig at se er der forskelle. En

ekstra på, er børn og unge. I 2006 er der sat kræfter

vision står klarere og mere konkret – den er formule-

ind på at udvikle skoletjenesten, med tilbud til folke-

ret. Drømme har en anden, mere flyvsk karakter, men

skoler om dialogbaseret rundvisning i udstillingerne

der skal visioner og drømme til at forme målene.

med efterfølgende opgaveforløb.

Der er både visioner og mål for Museet, Psykiatrisk

Herudover vi vil i fremtiden satse på større og mere

Hospital.

markante særudstillinger af kunst – naturligvis stadig

Museet skal i fremtiden vedblive at være et levende

repræsenterende kunstnere, der er, eller har været,

og aktivt besøgssted – hvor engagerede medarbejde-

psykiatribrugere – og gerne virke som banebrydere for

re, museumsgæster, kunstnere og studerende sætter

debutanter. Den historiske afdeling skal opgraderes,

deres positive præg på stedet.

så udstillingen mere udførligt fører psykiatrien op til i
dag, og i formidlingen sigtes mod en højere aktiv ind-

Kernen i museumsvirksomheden er at udbrede kend-

dragelse af gæsterne

skabet til og betydningen af vores enestående samling
af kunst og historiske effekter. Det er derfor vigtigt, at

Endelig skal vi vedblive at fortælle om den unikke

vi fortsat arbejder for at skabe en god basis for ople-

konstellation i museumssammenhænge, hvad angår

velser, indsigt og forskning dels ved at udvikle Museet,

emne, beliggenhed, kunstsamling og i måden Museet

og dels ved at vi i fremtiden styrker samarbejdet på

drives på.

tværs af fagområder, kulturelle felter – og naturligvis

Og alt sammen skal det munde ud i et udvidet

på tværs af den nye region. På denne vis bliver

samarbejde og kendskab til Museet også på interna-

Museet et interessant rum for nye gæster.

tionalt plan via samarbejde og udstillingsvirksomhed
Mia Lejsted

MUSEUMSCAFÉEN

Museumscaféen serverer lette
frokostretter, kaffe, the, cacao
og sandwiches.
Forudbestilling ved større grupper
på telefon 77 89 36 93.
Åbningstider:
Mandag-onsdag-torsdag:
kl. 10-15
Tirsdag: kl 10-21
Fredag: kl. 10-13
Lørdag: kl. 12-16

S K U L P T U R PA R K

Museet har siden
1983 arbejdet med
udsmykning af hele
hospitalsområdet,
der er naturskønt
beliggende ud til
Århus bugten. Man
finder i dag kunstværker overalt på
hospitalet og i de
grønne områder i
form af relieffer og
skulpturer.
Dermed markerer
parken og hospitalsområdet sig
blandt byens offentlige og rekreative frirum, hvor man kan
finde inspiration og
æstetiske oplevelser.

Træskulptur af kunstneren Mads Arndtzen,
som er repræsenteret
med flere værker
på Hospitalets område.

heli kopter
Sindets luftfartspioner

Det ultimative forsøg på at

og Ovartaci fik også en vis støtte

– eller drømmen om at flyve

bygge en helikopter i stor udga-

fra hospitalets snedkerværksted i

ve gennemførte han i 1973.

form af et skur i Hospitalets park,

Enkelte kunstnere er særligt vel-

Ovartaci var overbevist om, at

hvor han kunne arbejde, materia-

repræsenterede i Museet,

han kunne få helikopteren i luf-

ler og nogen praktisk assistance.

Psykiatrisk Hospital – herunder

ten og flyve ud over Århus-

især Museets mest berømte

bugten på en slags dræsine med

Ovartaci udførte mange skitser,

kunstner, Louis Marcussen, mere

tandhjulsudveksling til de 5

arbejdstegninger og modeller til

kendt under navnet Ovartaci.

rotorvinger, så de kunne dreje

sin helikopter. Vi bringer her et

rundt.

skønsomt udvalg. Nederst til

Ovartaci blev allerede i 1940'erne

højre ses et andet af Ovartacis

fascineret af muligheden af at

Overlæge Thomas Olsen bakkede

maleriske udtryk for drømmen

kunne flyve.

op omkring helikopterprojektet,

om at flyve: et omklædningsrum
med flyvevinger klar til brug i
Nanking Templet i Cairo.
Det havde været et bevægende
syn at se Ovartaci lette fra
Hospitalets park, stige til himmels
over Risskov Stationsby og tage
retning mod Mols Bjerge i horisonten.
Forsøget lykkedes dog ikke.

