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Så er vi på den anden side af som-

mermånederne, og vi har netop

taget hul på sensommeren med et

smukt septembervejr. 

Perioden siden forrige udgave af

Helikopter er denne gang blevet lidt

længere, det betyder dels, at der er

en del nyheder at fortælle om 

– og dels, at vi meget passende med dette nummer kan marke-

re Hospitalets 160-års jubilæum med en særudgave af Helikopter

om det gamle hospitals bygningsmæssige historie. Et relevant

kig på forandringerne gennem tiden og på bevæggrunde og tan-

ker bag – og ikke mindst er det en oplagt historie at fortælle,

set i lyset af fremtidsplanerne for psykiatrien under DNU i

Skejby. 

Vi var, udover dette særnummer der tillige knytter an til en min-

dre særudstilling, langt fremme med planlægningen af festlighol-

delsen af jubilæet her i september, da vi erfarede, at den gamle

hovedbygning står foran udskiftning af tag, inklusive renovering

af den gamle festsal. Det betyder, at der netop i skrivende

stund ihærdigt arbejdes på at indhylle og forvandle hovedbyg-

ningen til et kæmpetelt af stilladser og presenninger. Ikke det

smukkeste syn, og herudover omdannes pladsen foran museum

og hovedbygning til en by af skurvogne og containere. 

Vi valgte at udsætte festligholdelsen med taler, musik, 1800-tals

traktement, udendørs rundvisninger m.v. til april 2013 – hvor vi

så tillige kan beundre det nye tegltag.

Før sommerferien fik vi den gode nyhed, at Regionsrådet har

besluttet, at Museet kan fortsætte på uændrede vilkår i relation

til økonomi og placering til og med 2015. Det betyder ikke, at

fremtiden herefter er lagt fast, men det giver en god ro til at

fortsætte arbejdet med nye samarbejder, nye projekter og synlig-

gørelse, samtidig med at undersøgelser i forhold til museets

organisering efter 2015 skal pågå. I bedste fald kan vi håbe på,

at tiden også arbejder for os. 

Rigtig god fornøjelse med såvel tilbageblik som nyheder i denne

udgave af Helikopter.
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