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Leder

Vi har nu påbegyndt det store arbejde

med at flytte Museets arkiver til nye loka-

ler på Solbakken. Bygningen, der for nær-

værende rummer såvel vores omfattende

malerisamling som vores historiske arki-

ver skal på sigt inddrages til behandling. 

Det er en omfattende “øvelse”, idet det

handler om såvel historiske effekter

(møbler og genstande fra Hospitalets oprettelse) som et stort og vigtigt

arkivmateriale. Ikke mindst forestår der et stort arbejde med at flytte

Museets store kunstsamling af malerier, grafik, tegninger og mindre

skulpturer. 

Det har været en god sæson for rundvisninger – især har der i sensom-

meren og efteråret været øget efterspørgsel på guidede ture i vores

udstillinger. Det er vi utroligt glade for. Det bunder ikke i køb af spalte-

plads eller annoncer, kan vi med sikkerhed sige, for det har Museet

aldrig haft økonomi til – men derimod handler det om, at gæster anbefa-

ler Museet til andre. Og det er jo rent faktisk den bedste reklame. Dette

understøttes tillige af vores brugerundersøgelser, hvor gæsterne bliver

spurgt om deres kendskab til Museet. 

Vi oplever ligeledes en endnu større interesse for vores Skoletjeneste og

Børne- og Unge Atelier. Som tidligere omtalt så er denne aktivitet over-

vejende finansieret af fondsmidler. Det betyder, at vi sjældent kan se ret

langt frem i tiden, og det er dels hårdt for de ansatte og dels rigtig synd

for en så betydningsfuld del af formidlingen. Derfor er det en glæde, at

vi nu har fundet økonomi til forlængelse af ansættelsen af Elaine Møller

Jackson, som er daglig ansvarlig for forløbene, i foreløbigt endnu et år.

Det er af stor vigtighed, at vi kan fastholde ressourcepersoner generelt,

og i særdeleshed i forhold til det vigtige arbejde med at give børn og

unge gode og lærerige forløb på et professionelt niveau.

Og så fik vi endelig sat en ny årbog i søen kort efter sommerferien.

Bogen, der beskriver aktiviteter, opgaver og udfordringer for Museet

igennem 4 år – fra 2009 til 2012 – er sendt til samarbejdspartnere m.fl.

og kan nu købes i Museets butik.

Siden foråret har vi oplevet en god og kærkommen opbakning og et

godt samarbejde med foreninger og privatpersoner i lokalmiljøet, over-

vejende med baggrund i, at vi deler samme bekymring for parkens, kir-

kegårdens og de gamle hospitalsbygningers fremtid – og herunder ikke

mindst Museets fremtid. Afklaringen i forhold til ny ejer af det gamle

hospital forventes at komme i april 2014. 

Rigtig god læselyst – om kommende udstillinger, interview, aktiviteter og

historiske indlæg – og bemærk de mange fordele som medlem af

Museets Venner (se bagsiden).

PROTEKTOR FOR MUSEET
PER KIRKEBY

Mia Lejsted
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En udstilling bliver til...

Af Mia Lejsted

Kunstner Baukje Zijlstra har

arbejdet med at udtrykke sig –

at få farver, teknikker og for-

skellige materialer til at tale –

i hen ved en livstid. Hun har

ladet værkerne blive til udstil-

linger i Danmark og mange

steder i Europa og resten af

verden, og listen over udstil-

lingssteder er i dag impone-

rende lang. 

For Baukje Zijlstra har det

blandt meget andet handlet

om udførelse af udsmykninger,

design af kirkeligt inventar og

beklædning samt kunstværker

af snart sagt enhver art. Vi har

i hverdagen den store glæde

at have Zijlstra repræsenteret i

vores kunstsamling samt med

en permanent udstilling i

Kunstmuseet. En udstilling

som rummer sin helt egen hi-

storie – Baukje Zijlstras histo-

rie i en svær periode af hen-

des liv – og som vi tillægger

en særdeles stor betydning i

vores daglige formidling til

museumsgæsterne.

I en årrække fra 1983 drev

Baukje Zijlstra sit eget

Kunstakademi, “Andromeda” i

Egtved, hvorfra hun uddanne-

de nye billedekunstnere, ofte

med basis i tekstilkunsten.

Selv er hun uddannet overve-

jende i Holland, men også via

studier i blandt andet

Skandinavien, Canada og

Frankrig. 

Gaven

I 2009 donerede Baukje Zijlstra

endnu en meget flot gave til

Museum Ovartaci i form af

adskillige værker, der dækker

et stort spænd i hendes oeuv-

re. Disse seneste værker fører

os tilbage og rundt om Baukje

Zijlstra som kunstner og men-

neske – rundt om tanker,

idéer, skitser og forarbejder –

fra ganske småt og sirligt til

stort og groft. Det er denne

fine og senest tilkomne sam-

ling, man fra dette efterår og

henover vinteren kan følge

arbejdet med i udstillingsrum-

mene, hvor selve processen er

udstillingen frem til den offici-

elle åbning ultimo marts 2014.

Udover de enkeltstående vær-

ker rummede den seneste

donation tillige en del værdi-

fuldt dokumentationsmateriale,

der, om end ikke præsenteret i

udstillingen, vil komme til at

danne baggrund for udstillin-

gens udformning samt det

medfølgende katalog.

En livsrejse ...

Denne udstilling er tillige en

markering af Baukje Zijlstras

70 års fødselsdag samt hendes

40 årige virke i Danmark. Og

med blot et kortvarigt blik på

denne mangfoldighed af arbej-

der er man ikke i tvivl om, at

vi får lov til at se ind i en art

kunstens livsrejse med Baukje

Zijlstra  selv som både pioner,

dokumentarist og eventyrer!

Pioner, fordi hun på mange

måder var denne banebryder,

drivkraft og forgangskvinde i

dels koblingen af materialer og

dels inddragelsen og anvendel-

sesmåden af tekstil med et nyt

og overbevisende fokus på

struktur og overflade. Hun var

dokumentaristen i sit eget liv,

herunder de svære perioder

hun har været igennem, med
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tekst, digte og fotos. Man kan

på mange måder sige, at hun

som eventyreren set med dati-

dens øjne også tangerer vove-

hals og vagabond. At opbygge

og drive sin egen skole ud fra

erfaringer med “alt det, man

også kan bruge det kunstneri-

ske udtryk til” – at formulere

følelser, smerte og sygdom –

og at bruge det konstruktivt

gør hende til både vovehals og

en overlever.

Besøg 

Og at Baukje Zijlstra stadig er

en aktiv kunstner, får vi syn

for denne smukke torsdag i

november, hvor vi kører gen-

nem det flade landskab – sta-

dig i efterårsfarver, som lyser

ekstra meget i solskinnet – til

vi finder Gram og Zijlstras

bopæl. Indenfor emmer alt

naturligvis af et langt kunstne-

risk virke – Baukje Zijlstras

virke og relationer – ople-

velser, særlige perioder i hen-

des liv, samlinger og værker i

arbejdsværelset der er under-

vejs. Hver eneste genstand har

sin helt egen historie, og

Zijlstra fortæller gerne selv.

Hun er et yderst engageret

menneske – i livet, historien,

kulturer, mennesker – og hun

er dedikeret til alt det, hun har

arbejdet med i hele sit liv – til

kunsten.

Værkerne, som Baukje Zijlstra

arbejder med for tiden, hand-

ler om Livstræet – verdens

livstræ fra den nordiske myto-

logi eller det træ, vi gennem

dåben alle er grene af. Der er

så meget symbolik og kraft i

dette tema, i billedet og tan-

ken om verdenen og mennes-

keheden som et træ, at det

vedbliver at være et tilbage-

vendende tema for en indgå-

ende kunstner som Zijlstra. Og

indenfor rækkevidde har hun

sine materialer. Som vi tillige

ser det i den kommende

udstilling forvandles tråd, stof,

papir, maling til historier –

nogle er eventyragtige, andre

mere stemningsfunderede og

smertelige.

Det er godt at snakke med

Baukje Zijlstra om udstillingen,

at få spurgt ind til forskelligt

og få sat nogle løse ender på

plads. Det giver en stærkere

baggrund for at kunne

sammensætte udstillingen og

te perioder anvendt den tera-

peutiske del meget bevidst i

forhold til selv at få det bedre. 

Men uanset hvilket afsæt

Zijlstra arbejder ud fra – om

det er med udsmykningsopga-

ver, design af effekter til den

kirkelige liturgi, undervisning,

interesse i andre kulturer – så

har udtrykkene og resultaterne

altid det stærke personlige

præg af kunstneren selv – på

samme tid en stor styrke og

følsomhed med rødder i en tid

før, og i nuet. Det ser altid ud,

som om hun uhindret bevæger

sig mellem de fineste og sarte

broderier, fine papirklip, små

tuschtegninger, collager og fint

knyttede værker af sølvsnor til

de store vævede værker af

reb, knyttede bånd eller krafti-

ge bomuldsstrimler. Det virker

ekstra energi til vores arbejde

hjemme i Museet. Det bliver et

kunststykke i sig selv at ind-

fange og formidle alt, hvad

denne uhyre flittige og favnen-

de kunstner står for.

Værkerne

Afsættet for Baukjes Zijlstras

værkproduktion har varieret i

hendes kunstneriske forløb.

Hun har via sin egen skole –

Kunstakademiet Andromeda –

og flere uddannelser arbejdet

sig ind på den billedterapeu-

tiske side af kunstudtrykket.

Dels har hun i sin skole under-

vist andre i dette felt og givet

de studerende indsigt i kun-

stens og processens egenska-

ber i forhold til at nå ind på

de personlige planer, og dels

har hun selv i ganske bestem-

Baukje Zijlstra, november 2013. 
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Curriculum Vitae

Født i Holland, Apeldorn 1944

– bosat i Danmark siden 1974

Uddannelse: Koninklijke

Nijverheidsschool, Arnhem –

kunst og tekstilkunst.

Restaurering og konservering

fra Central Laboratorium for

Research of Objects of Science

and Art, Amsterdam.

Museologi, Leiden, Den Haag.

Kurser og workshops i gestalt

og psykologi, filosofi og esote-

risk psykologi.

Baukje Zijlstra har utallige

udstillinger bag sig. Hendes CV

er tætskrevet med udstillings-

steder i snart sagt alverdens

lande. Navnlig er tiåret fra

1990 til 1999 i særdeleshed

præget af stor udstillingsaktivi-

tet – fra Mexico til Kina, Japan –

og de europæiske lande og

Skandinavien. Herudover har

Baukje Zijlstra opnået en lang

række priser.

Et ganske lille udsnit af udstillings-

listen for årene 1990 til 1999 giver

et indtryk: 

The Heidelberg Museum of

Textiles, 1997, The Trondheim.

Museum of Industry and Art,

Trondheim, 1997, N. 

Grand Concours International

Peinture et Sculpture,L’Art Libre,

Vitry-Le-Francois, 1996, F – BRON-

ZE + Prix De La Publique 

The Third International Graphic Art

Exhibition, Stockholm, 1996, S –

Honourable Mention.

17éme Salon International

Artistique de Haute Loire, de

l´Académie Littéraire et Artistique,

au Puy en Velay, Centre Cardinal,

1996, F – Diplome d´Honneur. 

L´Art du 20eme Siecle a Rendez-

Vous á Liege, Salon du Petit

Format, Liege, 1996. 

BBKF i Vejle Amt, Spinderihallen,

Vejle, 1996, DK.

Ancher European Award for

Modern Embroidery Exhibition,

Rathaus, Kenzinger, 1996, D. 

Palazzo Gatti, Milano, 1996, I.

FEMINA PROJECT, “We are diffe-

rent”, a better world for our chil-

dren, Stockholm, 1998, S –

Certificate of Merit.

International Art Exhibition in

Kurashiki, “KYOTO MUSEUM”,1998,

JP.

Biennale Internationale d´Art

Miniature, Salle Augustin Chénier,

Ville-Marie, Québec, 1998, CND.

1st Venice Annual Masks in Venice,

Palazzo Corror, 1998, I – Certificate

of Merit.

Tokyo Membership Exhibition,

Kokusai Bijutsu Shingikai,

Tokyo, 1998, JP.

Malere i og omkring Vejle,

Vejle Kunstforening.

Kunstbrænderiet, 1998, DK.

15éme Salon International de

l’Art Libre, Vitry-Le-Francois,

1998, F – Prix d´Honneur.

Académie Littéraire et

Artistique de Haute Loire.

19eme Salon International,

Centre Pierre Cardinal, Le Puy

en Valay, 1998, F.

BKF i Vejle Amt, Sort Hvidt i

Farver, Spinderihallen, Vejle,

1998, DK.

National Museum, Beijing,

1998, CN.

Miniarttextil, Como, 1998, I.

L´Aigle de Nice, 1998, F –

Coupe de Ville de Villeneuve-

Loubet.

som en leg for Zijlstra, for hun

har et særdeles godt øje for

det taktile – for linjer og

mødepunkter eller kraftcentre i

billedfladerne – og så arbejder

hun med en gavmild hånd. Her

kommer legen også ind. Når

hun tegner med tusch, blyant,

papirstykker eller tråd får man

netop oplevelsen af, at hun

nærmest overdådigt både leger

og fabulerer.

Baukje Zijlstra maler med tek-

stil, tråd og knapper, som var

det maling, hun maler på tek-

stil af forskellige typer for at

fremhæve overfladens virkning,

og hun anvender strimler af

stof, gamle kassettebånd,

snore, pinde og fjer, som hun

monterer i plexiglasplader eller

som et vægophæng. På denne

måde kan materialet og værket

i nogle tilfælde bevæge sig,

når luften sættes i bevægelse.

Derved understreges værkets

materialitet og rummet som

sådan. 

Og rummet indtager Baukje

Zjilstra bogstaveligt talt med

sine tredimensionelle fjerskulp-

turer eller eksempelvis skulp-

turen skabt af 9 løse æsker.

Hun bevæger sig mellem sort/

hvide grafiske arbejder og

symmetriske papirklip og føl-

somme tuschtegninger, der i

stor grad er indbegrebet af

flade, til de reliefagtige værker

og videre til skulpturen.

Igen underbygger dette Baukje

Zjilstra som en særdeles man-

gesidig kunstner, hvilket vi

med denne kommende udstil-

ling naturligvis tilstræber at

kaste lys over.

Bemalet træplade. 20 x 20 cm
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Plejer Rom og Ovartaci 

– en fortælling om

kærlighed, omsorg og

respekt

Når man taler om Museets

store kunstner – Ovartaci, er

der en person, det er svært at

komme uden om. Det drejer

sig om pensioneret plejer, Jens

Jørgen Rom Andersen, i daglig

tale altid kendt som Rom. 

Rom var anden generation af

plejere her på Hospitalet, hans

far, A. P. Andersen, var med på

den første årgang fra Diakon-

skolen i Århus, som blev fær-

diguddannede i 1923. Her slut-

tede en æra, hvor plejeperso-

nalet grundlæggende var uden

formel uddannelse, men mere

blev ansat efter armkræfter. 

Tre generationer

Rom følger i faderens fodspor

og går også på Diakonskolen.

Da Rom efter sin uddannelse i

1952 søger job i Risskov, får

han først beskeden, at der

ikke er ledige stillinger, men

hvis han ligner sin far, er der

ingen problemer med at blive

ansat. Roms søn, Niels Rom,

arbejder også i psykiatrien. 

– Han gør ingenting 

Rom fortæller om Ovartaci: 

– Ovartaci var den første pati-

ent, jeg mødte i 1952, da jeg

startede her på Hospitalet. Jeg

fik først besked på at gå ind

til ham og gøre rent. De andre

patienter kom farende og

sagde, at jeg endelig ikke

skulle være bange for ham, for

han gjorde ingenting, men det

var noget af en oplevelse at

komme ind til ham, fordi der

flød med alverdens ting

derinde – det gjorde ikke mig

noget. Senere fik jeg et fanta-

stisk godt forhold til ham. 

Han var indlagt på afd. 14,

som var den mest lukkede afd.

vi dengang havde her. 

Da jeg lærte ham at kende,

det var midt i 50’erne, havde

han bundet snor i øjnene, for

han skulle jo ligne en egypter.

Han havde også snittet sig i

næsen og i kønsorganerne. På

det tidspunkt havde han lavet

mange figurer. Han var produk-

tiv og havde altid gang i et

eller andet. Det er svært for

mig at sige lige, hvornår han

har lavet det ene eller det

andet. 

Tiden på Dalstrup

– De patienter, man ikke rigtig

kunne komme videre med,

kom ud på Dalstrup.

Ovartaci var på Dalstrup i ti år.

Han blev indlagt her i 1929 og

var her i et par år, inden han

kom på Dalstrup. Så kom han

tilbage hertil, og grunden var

nok, at personalet og beboer-

ne fandt, at han blev for intim

med sine store figurer. Det

blev for meget for dem, han

kyssede jo sine figurer, den

der stod ved siden af hans

seng, kyssede han, og man

kan se, at læbepomaden var

slidt helt af, men han kom hel-

digvis her til Risskov igen. 

I dag ville man jo ikke blive

forarget over det. 

Ovartaci var meget produktiv

på Dalstrup. Han havde lavet

en dampmaskine, og når han

skulle spise, fik han plejeren

til at fyre op for den, så den

var klar, når han kom ud igen.

Han har lavet mange ting, og

jeg har ladet mig fortælle, at

da han kom tilbage til Risskov,

kørte man et helt vognlæs af

hans figurer ud i mosen, som

blev brændt af. Der var nogen,

der var ude og “fiske” lidt, så

noget er blevet bevaret.

Man havde ikke så stor forstå-

else for det dengang, der lå en

masse ting rundt omkring på

lofterne. Da han døde, gik jeg

rundt og samlede nogen af

hans ting sammen, og dem fik

så Museet.

Vi har aldrig været ude og

rende efter ham

– Ovartaci har selv nævnt, at

han engang er blevet hård-

hændet behandlet, og det tror

jeg på. Hvad skulle man gøre

dengang, plejerne var nødt til

at skabe en vis respekt, man

havde jo ikke medicin til at

dæmpe patienterne med. 

Sådan var Ovartaci ikke. Han

prøvede at få nøglerne fra per-

sonalet – han var stærk. Han

har været fikseret, men jeg har

ikke været med til det. 

I Ovartacis gode perioder fik

han lov til at gå, som han

ville. Han cyklede engang helt

til Ebeltoft. Han væltede i skin-

nerne ved Skødstrup og tog til

sygehuset i Ebeltoft, han skul-

le se efter sin søn – sagde

han. Sygehuset ringede her til

hospitalet, hvorefter han så

blev hentet. Ovartaci skulle

altid være her tilbage igen til

spisetid, og han kom altid, vi

har aldrig været ude og rende

efter ham. 

Af Eddie Danielsen

Rom på besøg i Ovartaci-udstillingen i oktober 2013. Han er stadig meget
engageret i Ovartaci som kunstner og menneske. 
Rom tager, trods sine 87 år, gerne turen fra boligen i Odder med bekend-
te og viser rundt i Museet. 
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Ovartaci havde jo sit eget

værelse og havde lidt mere

personlig frihed. Han elskede

at få en pibe tobak. Han var

utrolig beskeden; hvis han fik

noget, sagde han tak, og fik

han ikke noget, plagede han

ikke om at få det. 

Ekspeditricerne måbede, når

han kom

Hospitalet fik en ration penge

til tobak og slik, men Ovartaci

fik jo også sine egne penge

ved, at han solgte nogen af

sine ting. Han havde jo fri

udgang og cyklede rundt i

Århus. Han lavede selv bryst-

holdere, men han skulle jo

have nyt en gang imellem, og

ekspeditricerne måbede, når

han kom. Ovartaci tog ofte ind

til byen for at sælge nogle af

sine piber. Når vi havde basar

herude, blev det hele lagt frem

fra vævestuen, værkstedet,

gartneriet, og folk strømmede

herud. Mange af tingene blev

solgt gennem forretninger inde

i byen, og det gjaldt også

hans piber og andre ting. 

Ovartaci har måske fået 5-10

kr. for en pibe, dem vi nu kal-

der rygefantomer. Han har

lavet rigtig mange af dem, jeg

har selv kun en tilbage af

dem, jeg har dog aldrig røget

på den. Han lavede dem af

gammel indmad fra tandpasta-

tuberne, folie som de var lavet

af i gamle dage, man kunne

sagtens ryge på dem. Det var

pibetobak, han røg. Han røg

ikke meget – hvis jeg stoppe-

de piben for ham, røg han

den. I de senere år røg han

næsten ikke, derimod lakrids

og chokolade var han meget

glad for. Han havde én tand,

han kunne tygge med. 

Ovartaci og børnene

Ovartaci havde altid en flok

børn efter sig, han var glad for

børn. Mine egne børn havde

megen kontakt med ham. 

Når der var familiebesøg, tog

jeg børnene med, og de sad

så og snakkede med Ovartaci,

mens jeg passede mit. Når de

syntes, han var ved at blive

træt, så gik de igen. 

Ovartaci var glad for at få

besøg. Vi snakkede om daglig-

dags emner, men han fortalte

også om sine visioner. Han

sagde, at han var i den grad

blevet velsignet med venner,

for han havde jo os og alle

sine billeder og figurer rundt

omkring sig. Han snakkede om

slangerne, der kunne tale med

Gud. Ovartaci gjorde selv

opmærksom på, når han ikke

ville ikke snakke mere. 

Ovartaci var tit med mig hjem-

me. Jeg havde flere forskellige

slags fugle, og han stod altid

ved dem og sagde til dem, at

de skulle gifte sig, så de

kunne få nogle børn. Han var

meget glad for dyr. 

Når vi var ude at køre engang

imellem, stirrede han på bus-

sernes reklamer og tænkte på,

hvad de betød, og han var

altid klar over, hvor i byen vi

var. Han var også med på

udflugter sammen med afde-

lingen. 

Vi var engang inviteret til hans

nevø på Mols, de havde en

hest, og han var som sagt

meget glad for dyr, så den

skulle han se. Den blev trukket

ind i stuen, og han stod og

kælede for den. 

Man sælger da ikke sin mor...

Jeg har set Ovartaci male og

lave figurer. Han kom pludselig

i tanker om, at han skulle

have sardindåser, fordi han

mente, at han manglede kost-

tilskud. Når han havde sat sig

noget for, så blev det sådan.  

Min kone ville gerne købe et

billede af hans mor, som hang

midt i vinduet, men man sæl-

ger da ikke sin mor, sagde

han. 

Han blev inspireret af den film

Ovartaci var i sine senere år

stærkt fascineret og blev nær-

mest suget ind gennem skær-

men, når der sendtes TV efter

hans smag. Man genfinder

inspirationen i flere værker. 

Bl.a fulgte han med i en fransk

TV-serie fra 1965 om spøgelset

Belphegor og malede Belphe-

gor i Louvres kældre. 

Rom fortæller om fjernsyn: 

– Ovartaci var meget optaget

af fjernsynet.

Han fortalte om sine syner.

Han havde engang set en film

i fjernsynet, med en ko der gik

Til ære for Ovartaci bliver hesten trukket ind i stuen under et besøg hos
nevøen Ingolf i Ebeltoft. Ovartaci er tydeligt glad for at hilse på den, han
elskede både dyr og børn; men ikke mænd. Til højre ser vi Rom.  
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Rom med sit famøse ferieskæg og
papmacheskulpturen Sinhuhesten,
som i dag kan ses i Museets sam-
ling.

langs en jernbane og en mand

der gik bagefter, han blev

inspireret af den film, det var

så tydeligt, at den var kommet

med i hans fantasi. 

I den tid jeg har kendt

Ovartaci, har han altid haft sit

eget værelse, måske for at

beskytte de andre patienter,

men også for at bevare de

kunstneriske evner, så han

havde ro til at tegne og male

og lave sine figurer. Han havde

en figur, som han havde sat

ud på gangen, og han havde

givet denne dukke besked på

ikke at se fjernsyn. Fjernsynet

var tændt, så dukken kom ind

i værelset igen og fik skæld-

ud.

Jeg har ikke haft skæg siden

– Jeg kunne tydeligt mærke, at

når jeg havde haft ferie, var

Ovartaci gået lidt tilbage, men

så fik jeg startet ham lidt op

igen. 

Engang jeg havde været i en

fjeldhytte sammen med min

kone, havde vi ingen vand, så

jeg lod skægget stå. Da jeg

kom tilbage til afdelingen,

sagde Ovartaci til mig, hvordan

jeg kunne falde så dybt pga.

mit skæg? 

Til sidst tog jeg skægget af, og

med det samme kom han glad

og sagde, at nu kunne han

kende mig. Han jublede lige-

frem. Han syntes, skæg var

urent. Jeg har ikke haft skæg

siden.

Jeg var glad ved hans billeder

– Ovartaci spurgte altid mig,

hvad jeg syntes hans billeder

var værd. Jeg skulle selv købe

et af hans billeder, og han er

vel selv kommet med et for-

slag om, hvordan vi skulle

ordne det økonomiske. Jeg har

hele tiden været bange for at

udnytte ham, fordi jeg havde

det forhold til ham, som jeg

nu havde. 

Det sidste billede Ovartaci

malede, var et skib i gullige

farver, det må have været først

i 70’erne. Han havde også et

billede af en figur i fosterstil-

ling, som han gerne ville lave

ben på, og det gjorde han så

om natten. 

Jeg var glad ved hans billeder.

Jeg havde kontakt med

Ovartaci til det sidste

– Der var en årrække, hvor jeg

ikke så Ovartaci så meget;

men igen i 1977 kom han til

min afdeling, for man vidste

ikke, hvor han ellers kunne

være. 

Ovartaci var ved at blive

dement på det sidste, i

80’erne. De sidste år bar jeg

de kunstbøger ned til ham,

som var her på hospitalet. Han

var da ikke produktiv, men

havde stor glæde af at kigge i

dem. Det var den eneste måde

jeg kunne beskæftige ham på.

Jeg havde kontakt med

Ovartaci til det sidste. Han

kom til min store sorg på en

anden afdeling. Jeg besøgte

ham, og han kunne stadig

kende mig, indtil de sidste par

måneder, så kunne han ikke

kende mig mere. 

For Ovartaci var dukkerne

levende, hans venner. Han var

aldrig ensom, han havde sine

venner omkring sig. 

Ovartaci ligger i dag begravet

på Risskov Kirkegård. 

I mange år har Rom passet

hans gravsted.

Her til venstre Rom, i midten en af Ovartacis piger og til højre Ovartaci.
Billedet lyser af højt humør og en stor fortrolighed. – 
En anden af hans dukker: “Nattens dronning”, måtte ikke komme ud af
skabet, hun var altid lukket inde. 
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En rejse

i Selmers Bibliotek

Digitalisering af Selmers

Bibliotek

En donation fra Poul M. Assens

Fond har gjort det muligt for

Museum Ovartaci, Aarhus

Universitetshospital, Risskov,

at prioritere arbejdet med ind-

scanning og digitalisering af

psykiateren Harald Selmers

naturvidenskabelige bogsam-

ling. Museum Ovartaci er, med

baggrund i et samarbejde med

AU Library, Risskov, de glade

modtagere af 447.700,- kr.,

givet til formålet. 

Selmers bibliotek består af ca.

400 bogtitler samt en række

småskrifter. Det er alle bøger,

som er indkøbt af, eller foræ-

ret til, Harald Selmer, den før-

ste leder af Den Nørrejydske

Helbredelsesanstalt for

Sindssyge; nu Aarhus

Universitetshospital, Risskov. 

Harald Selmer var en hoved-

kraft i moderniseringen af

dansk psykiatri i midten af

1800-tallet. Selmer indsamlede

målrettet europæisk litteratur

om psykiatri, lægevidenskab

og beslægtede emner. 

Litteraturen i bogsamlingen,

testamenteret til Hospitalet

ved hans død i 1879, udgjorde

fundamentet for Harald

Selmers psykiatriske teori og

praksis. Dermed har de bidra-

get væsentligt til den fysiske

udformning af anstalten i

Risskov og de principper, der

lå bag ved åbningen i 1852.

Dette gælder også for de efter-

følgende helbredelsesanstalter

i hhv. Oringe ved Vordingborg,

som åbner i 1858, og Kurhuset

ved Skt. Hans ved Roskilde,

som åbner dørene i 1860. 

Selmer spiller en væsentlig

rolle i udformningen af begge

anstalter. Han sidder i bygge-

komiteen for begge og besid-

der den største nationale

ekspertise, hvad angår indret-

ningen af en tidssvarende

anstalt. 

En skatkiste af værker

Selmers Bibliotek er en skat-

kiste af værker, som i deres

sammenhæng giver en mæng-

de indfaldsvinkler til datidens

store debat om at skabe en ny

og mere human indretning af

sindssygevæsenet og dets

institutioner. Den sætter natur-

ligvis også nutidens psykiatri-

debat i perspektiv. 

Der er flere grunde til at digi-

talisere samlingen: Mange af

bøgerne er i så dårlig beva-

ringstilstand, at de næppe

fremover tåler et fysisk udlån.

En anden grund er naturligvis

en nemmere og hurtigere

adgang til teksterne. Man kan

også kalde det en demokrati-

sering af viden. 

Flere aktører

Vi foretager løbende under det

fremadskridende arbejde et

check på, hvilke titler, der alle-

rede er tilgængelige digitalt på

nettet. En række af de titler,

som allerede findes digitalt, er

indscannet af Google og findes

som Google books (gratis E-

bog). De kan typisk downloa-

des som komplet webside,

PDF-filer og til tider som aktive

tekstdokumenter. Google er en

enorm aktør og digitalisererer

litteratur med en overvælden-

de hast og ressourcer.

Imidlertid er tekstdokumenter-

ne, når det drejer sig om

ældre faglitteratur, øjensynlig

Johan Christian Dahl (1788-1857): “Københavns Havn i Maanelys”, 1846 
Her ser vi en samtidig fremstilling af byen og havnen, som den så ud, da psykiateren Harald Selmers forlod den
på vej ud på sin europæiske rejse i 1847-48. En række af titlerne i Selmers Bibliotek er indsamlet undervejs. 
J. C. Dahl var en hovedskikkelse blandt Guldalderens nationalromantiske malere. Her fremstiller han havnen i
månens skær under dramatiske drivende skyformationer. 
Der arbejdes stadig på kajkanten, og i havnebassinet ser vi flere mindre, bemandede fartøjer i aktivitet. Bag pak-
huse og kraner er Frelserkirkens tårn et centralt element. 

Af Eddie Danielsen
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oftest ikke korrekturlæst og

fremstår helt råt, altså med et

væld af indlæsningsfejl, og i

mange tilfælde er de nærmest

ubrugelige for fremtidig

forskning. Når det gælder cen-

trale titler i Selmers Bibliotek,

vælger vi derfor at producere

vores egen version. 

Enkelte andre titler i Selmers

samling er digitaliseret af

eksempelvis europæiske uni-

versitetsbiblioteker. De forelig-

ger typisk i en bedre bearbej-

det version end Google’s mate-

riale. 

På Museum Ovartaci mener vi,

at et grundigt forarbejde og

korrektur af materialet – tro

mod forlægget – er den far-

bare vej. Den er så også tilsva-

rende tidskrævende, specielt

for en institution som vores

med begrænsede ressourcer. 

Det arbejde, vi på Museet

udfører, vil medføre, at en

række af titlerne fra Selmers

Bibliotek, særligt dem med

specielt lokal, eller national,

interesse, fremover vil kunne

findes optisk indlæst, altså

som aktiv tekst. Andre vil fin-

des som indscanninger.

Endelig har vi prioriteret at

konvertere en række hoved-

værker, typograferet med

gotisk skrift, til latinsk skrift. 

Man kan se de første resulta-

ter af vores indsats med at

gøre Selmers Bibliotek tilgæn-

geligt på adressen: 

www.selmersbibliotek.dk 

Her linker vi også til andre

aktørers digitalisering af titler i

Selmers Bibliotek. 

Rejsende i psykiatri

Vi har prioriteret at digitalisere

en række af de europæiske

hovedskikkelsers væsentligste

udgivelser, fortrinsvis i engel-

ske eller tyske udgaver. Det

drejer sig om personer og vær-

ker, som har bidraget væsent-

ligt til moderniseringen af

debatten om psykiatrien og

behandlingen af psykisk syg-

dom i det 19. århundrede.

Specielt indretningen af helbre-

delses- og plejeanstalten er et

hovedtema. 

Tre på rejse

Det første spor, vi har fulgt, er

imidlertid nationalt: Det drejer

sig om titler af Harald Selmer

og to tidligere danske rejsende

ud i europæisk psykiatri: Johan

Wilhelm Wendt, som rejser

allerede i 1826, foruden Jens

Rasmussen Hübertz, som er på

farten i årene 1841-42. Hübertz

er Selmers væsentligste kon-

kurrent til positionen som

lederskikkelsen i dansk psykia-

tri ved etableringen af “moder-

ne” anstalter i Danmark i mid-

ten af 1800-tallet. 

Møder undervejs

Selmer besøger en række

anstalter på kontinentet og i

Storbritannien på sin psykia-

triske studierejse i vinteren

1847-48 og møder i flere tilfæl-

de de residerende psykiatere,

som også figurerer som forfat-

tere til en række af de titler,

som vi i dag møder i Selmers

Bibliotek. 

Damp under kedlerne

Med hovedfokus på Selmer vil

vi behandle de tre rejser i

Museum Ovartacis kommende

psykiatrihistoriske særudstilling

med titlen: “Rejsende i psykia-

tri” og et festskrift,med samme

titel for at markere 200 året

for Harald Selmers fødsel d.

18. marts 1814. 

Her kommer vi samtidig på en

rejse gennem Selmers Biblio-

tek. Vi kommer rundt på konti-

nentet – og over Kanalen til

England og Skotland – med

både vind i sejlene og damp

under kedlerne. 

Fremdriften leveres af den kon-

“H. Selmer, Dresden – 17.12. 47”
Signaturen her er en god dokumentation af Harald Selmers besøg på
anstalten Sonnenstein, kort før julen 1847. Signaturen finder vi i et digert
trebindsværk om Sonnenstein, udgivet i 1829. 

Et tog forlader banegården i Heidelberg i 1840. Her har Harald Selmer
passeret på sin rejse fra anstalten Illenau ved Achern, tæt på Strassburg
til anstalterne Eichberg og Eberbach nordøst for Heidelberg
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tur af den europæiske ekskur-

sion til en række europæiske

helbredelses- og plejeanstalter,

som leveres af Selmer, Hübertz

og Wendts egne rejsedagbøger,

foruden gennem påskrifter og

signaturer i en række skrifter i

Selmers bogsamling. 

Rejsen udfoldes i en samtidig

kulturhistorisk sammenhæng.

Vi beskæftiger os med perio-

dens samfundsmæssige og

politiske rørelser. 

Til formålet benytter vi os,

med med stor fornøjelse, af

billedkunstens og litteraturens

gengivelser – af både sekun-

det, inden den gamle verden

går af lave og den nye, mere

flimrende og forbifarende vir-

kelighed, som den skabes ind

i. 

Den nye teknologi, specielt

dampkraften, der både er den

væsentligste aktør i skabelsen

af et moderne samfund og gør

det muligt at tilbagelægge

store afstande med en hidtil

uset hastighed og komfort, er

et hovedtema. Den er af afgø-

rende betydning – både for

den enkelte rejsendes mobili-

tet, og samhandel og transport

i det store billede. 

Med kursen sat mod Kiel og

kontinentet

Fikspunktet for det hele er den

efterårsdag i 1847, hvor Harald

Selmer pakker kufferten og,

med sin rejseinstruks og nota-

ter i lommen, går ombord på

damperen i Københavns havn

med kurs mod Kiel og Europa. 

Ny teknologi accelererer i 1847

rejsen ud i den fysiske verden. 

I 2013 accelererer de nye

medier – internet og digitalise-

ring, med svimlende hastighed

rejsen ind i ordets, lydens og

billedets verden. 

Sideløbende med sin store fas-

cination af den ny teknologi

og dens muligheder var Harald

Selmer tidligt ude med at

advare mod den nye verdens-

orden og dens støj på linjen –

“information overflow”, hast-

værk og konflikter. Han er alle-

rede i midten af 1800-tallet af

den overbevisning, at alt dette

producerer en højere frekvens

af menneskelige ofre, som

udmøntes i et voksende behov

for psykiatriske sengepladser. 

Om den nye form for digital

støj på linjen og en begrænset

mængde offline-eksistens er

traumatiserende, vil vi overla-

de til andre at bedømme. 

Rejsen ind i stoffet i de digita-

le medier rummer i bedste fald

et uimodsigeligt potentiale, og

for mange, en uimodståelig

dynamik og fascinationskraft. 

I dele af den akademiske ver-

den betragtes de nye mulighe-

der for studier og forskning

online stadig med en vis tøven

og modvilje. 

Man må nok indstille sig på,

at kombinationen af fysiske,

primære kilder og de digitale

er en potent cocktail, som er

kommet for at blive. 

Sonnenstein er placeret i et klassisk tysk landskab: på en klippetop, skuende ud over byen Pirna og floden Elben. Maleriet af fæstningen Sonnenstein er
udført af den venetianske maler, Bernardo Bellotto (1720-1780). Han var i en periode hofmaler i Dresden, ikke langt fra Sonnenstein. Omkring 1750 udfør-
te han et større antal malerier herfra. I 1811 omdannes fæstningen til den helbredelsesanstalt, som Selmer besøger i 1847. 
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På sporet 

af narcissismen

Denne artikel er en opfølgning

på en tidligere “Helikopter”-

artikel om en af de først

uddannede danske psykoana-

lytikere, psykiateren Poul

Færgeman (1967), der inden

han i 1959 blev ansat på

Sindssygehospitalet Risskov

havde praktiseret PSA i USA.

Poul Færgeman fandt frem til,

at moderne neurotikere

(1950’erne og 60’erne) var for-

skellige fra de neurotikere

(mest kvinder), som Freud

fandt i det standsopdelte kej-

serlige Wien i 1890’erne.

Freuds analyse var at afdække

de overvejende seksuelle kon-

flikter, som plagede patienten

med fobier og hæmninger og

dermed finde en mere fri/frugt-

bar forbindelse mellem drifter-

nes id (det) og jeg’et. 

Ganske anderledes i sidste

halvdel af det 20. århundrede,

“Den moderne neurotiker”,

skriver Færgeman i Information

1964, kommer nu til psykiater

p.g.a. “en almindelig psykisk

malaise”, “hans liv er uden

indhold og mening”, personen

er “ængstelig eller angst, uden

at vide hvorfor”… “alt er futilt,

hvad skal jeg gøre med mit

liv?”

Neurosen er nu ikke længere

en konflikt mellem libidos krav

og overjegets, samfundets

“snærende bånd”, men

Færgeman finder i stedet en

“træt”…”desperat søgen efter

meningen med tilværelsen”.

Denne nye type er, med den

individualistiske livsstils udbre-

delse efter 1945 og nedbryd-

ningen af traditionelle struktu-

rer af lydighed og beskyttelse,

også blevet almindelige i dan-

ske konsultationer. 

Den amerikanske historiker

Christopher Lasch blev interna-

tionalt kendt med sit hoved-

værk “Narcissismens Kultur”

1979 (på dansk 1982) om “det

selvoptagne vesterlandske

menneske”. 

Ud fra bl.a. efterkrigstidens lit-

teratur om narcissisme beskri-

ver Lasch også skiftet “fra

instinktpsykologi til ego-psyko-

logi”: ikke mere fortrængning,

i stedet klager pt. over “en

vag, diffus utilfredshed med

livet”, eksistensen er “futil”.

Han beskriver “en vag fornem-

melse, men dog altgennem-

trængende følelse af tomhed

og nedtrykthed”. Selvagtelsen

lille, men stor sult efter aner-

kendelse.

Trods forskellige af fag har

Færgeman og Lasch været i

det samme spor i 60’erne (1)

I 1984 kom første bind af

Egmont Fondens Fremtidsstu-

dium, Danmark år 2000. Man

startede nederst med “De

grimme ællinger”. I afsnittet

om de psykisk syge beskriver

Jacques Blum, hvordan forskel-

lige former for afvigelser kan

betragtes som et spejlbillede

af den “rådende normalitet”.

Er den nye type “gale” med

narcissistiske træk, som Blum

har fundet i 1984, et forvarsel

om, at normaliteten er ved at

ændre sig i narcissistisk ret-

ning? (Blum inspireret af

Lasch).

Nu må vi tilbage til den gamle

græske myte. 

Ynglingen Narcissos blev så

forelsket i sit eget spejlbillede

i en klar lille sø, at han ikke

kunne løsrive sig, men blev til

en blomst på bredden. Han

havde gentagne gange forsøgt

at gribe efter det skønne bille-

de, men ødelagde det derved,

også hans tårer forplumrede

det!

Mytens poetiske skønhed

afdækker grumt narcissismens

kendetegn: den frustrerede

selvoptagethed, mangel på

empati, usikre grænser mellem

et selv og omgivelserne. 

Hos Freud er narcissisme en

nødvendig og uundgåelig del

af libido-driften fra “det”.

Den gode narcissisme er den,

som unge i puberteten gerne

skulle finde frem til, den som

er halvdelen af det dobbelte

kærlighedsbud: “ – som dig

selv”.

Netop teenagere er derfor sær-

ligt narcissistiske. Meget kan

gå galt her. I puberteten kan

den gode narcissisme nemt

blive til en dårlig sådan. Især

ved traumatiseret opgivelse af

Af Peter Bryd Pedersen

Narcissos bliver forelsket i sit eget spejlbillede. Værket “Narcissos” er
skabt af den italeriske mester, Caravaggio, fra 1597-99. 
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barndommens libido-besæt-

telse af far og mor.

Denne sekundære narcissisme

er (i kort form) kendetegnet

ved, at en frustreret libido

genbesætter jeg’et, efter en

forfejlet objektbesættelse (af

en anden).

Sekundær narcissisme er vel –

gradbøjet – mest almindelig;

en del af livets skole, hvor alt

ikke serveres på et fad!

Men dårlig narcissisme kan slå

sig på samfundsatmosfæren,

blive til tidsånden.

Lasch: “Narcissisme synes rea-

listisk at være den bedste

måde, at klare det moderne

livs spændinger og angst på”.

I “Narcissisme på vrangen”

(2006, Freuds 150 år) beskriver

Bo Möhl den tilstand, der har

grebet vort moderne forbruger-

samfund: selviscenesættelse,

at være på, dyrkelse af krop-

pen og af at komme frem.

Men bag selvoptagetheden

lurer selvhadet. Det hele styres

af et grandiost overjeg, som

ikke længere har skyld; men i

stedet er præget af storheds-

forestillinger, splittet mellem

forherligelse og nedvurdering. 

Dramatiseringen af ens person

er truet af frustration og af et

udpint, tomt jeg.

I 1964 beskrev Poul Færgeman

i en forskningsoversigt de psy-

kiatriske diagnoser, depression

og manio-depressiv sygdom ud

fra en freudiansk tolkning. 

Disse sindslidelser repræsente-

rede så et tilbagefald til det

første infantile lyststadie: det

orale. Maniens højdepunkt var

“total narcissistisk triumf”.

Orale personligheder var lykke-

ligst i “en atmosfære mættet

med libido”. Man tænkte på

“shopaholics”.

I 1989 tager sygeplejersken

Karin Barré den nye tidsånd

ved vingebenet: “Nutidens

karakter siges at være oral

eller narcissistisk”, grådig efter

“her og nu-tilfredsstillelse”.

Dette fremmes så vældeligen

af massereklame – overalt. 

Narcissismen skaber sit eget –

hedonistiske – univers (hvor

forfængelighed ikke rimer på

forgængelighed), skilt fra den

virkelige levende virkelighed.

Vi må herimod genvinde, befri

højere værdier, der kommer til

os uden vor vilje, det som de

guldrandede romantikere fandt

i treenigheden Naturen, 

Historien og Kærligheden (især

med, men også uden, Eros).

Ånd i stedet for vulgaritet.

Dette må kombineres med,

hvad Freud og Færgeman kald-

te “almindelig elendighed” (i

modsætning til den neuroti-

ske), herudfra vokser fælles

forståelse for fælles vilkår – og

for Guds miskundhed. 

(1) Christopher Lasch:

“Narcissismens kultur”,

Gyldendals paperback, 1982. I

note til s. 48 opregner Lasch

arbejder/artikler om narcissis-

men fra 50 og 60´erne.

Jørgen Valentin Sonne: Skt. Hansnat. De syges søvn på Helenegraven ved
Tisvilde, 1847.
Det stemningsfulde billede af de syge i den danske skærsommernat viser,
hvad der netop ikke findes i narcissismens univers. Lidelsens realitet, dyb
længsel og overjordisk fred, fælles empati, historiens rødder og overgi-
velsen til det, der er større end ego.
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Udover besøg af en del skole-

klasser, har vi I løbet af efterå-

ret haft besøg af studerende

fra flere uddannelsessteder:

studerende fra både Peter

Sabroe Pædagoguddannelsen

og Pædagoguddannelsen

JYDSK, SOSU assistent- og

pædagogassistent-studerende

fra Social og Sundhedsskolen i

Aarhus. Udover en rundvisning

på Museet fortæller vi om

vores aktiviteter på Børn&Unge

atelieret, og hvordan vi formid-

ler kunst og psykiatri til børn

og unge. Derefter deltager stu-

derende selv med at udtrykke

sig i en kreativ workshop og

desuden får de kreative ideer,

som de eventuelt kan bruge i

deres praktikforløb.

Under titlen “Mange Bække

Små” har vi fra Børnekultur-

huset i Aarhus kommune søgt

og fået et økonomisk tilskud

til at etablere et partnerskab

mellem os – kulturinstitutionen

Museum Ovartaci og en dagin-

stitution – Børnehaven S.V.Å. 

I samarbejde skal vi være med

til at udvikle et nyt læringsfor-

løb, som fremadrettet kan bru-

ges af andre børnehaver og

daginstitutioner.

Vi forestiller os at projektet

skal være en øjenåbner for

børnene og give dem mulighed

for at eksperimentere med for-

skellige materialer i et kunst-

nerisk og horisontåbnende

miljø. De vil få en unik og

udvidet oplevelse i forhold til

de tilbud, som almindeligvis

findes i dagtilbuddene.

Vi vil udnytte det lokale

byrum, som Museet og hospi-

talets gamle bygninger og park

er en del af, som inspiration til

børnenes kreative udfoldelse.

Der vil være 2 forskellige for-

løb for i alt ca. 20 børn.

Forløbene skal begge afvikles i

slutningen af januar/begyn-

delsen af februar 2014 af 2

omgange og afsluttes med en

fernisering på børneatelieret,

hvor forældre og øvrige børn i

børnehaven inviteres.  

Her i slutningen af november

og i december har vi, traditio-

nen tro, besøg af vores lokale

børnehaver, hvor børnene del-

tager i en julegave-workshop. 

Børn&Unge Atelieret

Af Elaine Jackson Møller
Ansvarlig for Børn&Unge

Atelieret

Mindeord
Vi har mistet et kært og

givende menneske – en skat-

tet og ansvarsfuld medarbej-

der og en god og varm kol-

lega.

Den 10. november døde Per

Timmermann, kun 45 år gam-

mel. Det er stadig svært at

tro, at vi ikke skal se ham

mere og opleve hans mun-

terhed, når han eksempelvis

mødte på arbejde og frejdigt

kiggede ind til os alle med

en frisk bemærkning – og

altid med lidt drillerier i bag-

hånden.

Per nåede at være ansat på

Museet i 5 år, fortrinsvis som

museumsvagt – altid fleksi-

bel og ofte fuld af gode

idéer til fornyelser, arrange-

menter eller øget indtjening

for Museet.

Per havde dårlige perioder,

hvor sygdommens styrke og

medicinens egenskaber slet

ikke matchede. Det kostede

længerevarende indlæggelser

på psykiatrisk hospital; men

typisk for Per, når han

begyndte at få det bedre, var

der ønsket om at komme på

arbejde igen i det omfang,

han nu magtede det.

Ingen tvivl om at Per til tider

levede sit liv i overhalingsba-

nen, men det giver stadig

ingen mening, at hans liv

blev så kort.

Per – du var en giver og du

favnede bredt med dit farve-

rige væsen. Vi savner dig og

siger tak for alt det du gav

til Museet og os – og tak

fordi vi fik lov til at møde

dig.

Fra os alle

Mia Lejsted

Museumsleder
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Se – Lyt – og Del 

– “Om det passionerede

menneske”

Søndag d. 15. september 2013

havde vi endnu et arrange-

ment på museet, det andet i

rækken, under overskriften SE

– LYT – DEL: Er din passion for

stor til dig? Eller har du slet

ikke fundet den? Er den

brændt ud? Tør du finde den?

En eftermiddag, en efterårs-

søndag, et tæt pakket lokale.

Tæt og intens blev stemningen

hurtigt, for det var interessere-

de, engagerede og passionere-

de deltagere fra nær og fjern

som gerne ville se, lytte og

dele denne oplevelse – erfa-

ringer, spørgsmål ... og passio-

ner.

Ægte passion

Få dage før arrangementet

faldt jeg over et foto i en avis

af Danmarks eneste professio-

nelle kvindelige cykelrytter,

Julie Leth fra Odder Cykel Klub.

Hun havde tegnet kontrakt

med verdens 4. bedste dame-

hold, og al hendes tid blev nu,

naturligvis, brugt på cyklen. I

teksten udtalte hun: “Jeg

elsker at cykle!” Ja tænkte jeg,

man skal godt nok holde

meget af det. 

Men sådan er det jo ikke, når

det er “noget man elsker”, så

giver man gerne sin fulde

energi – ja, man giver alt, når

det handler om stærk interesse

eller forkærlighed for noget.

Man kan ganske simpelt ikke

lade være. Det er passion!

Passion – af latin står det for

lidelse, “jeg lider”, men kombi-

neret med udlægningen af det

græske ord pathos kender vi

det netop som følelse, liden-

skab – og ja, som i visse

sammenhænge kan blive så

stærkt at det i bogstavelig for-

stand bliver en lidelse. 

Passion i kunsten

Den franske kunstner Jean

Dubuffet (1901-85) var medlem

af CoBra-gruppen, der repræ-

senterede den nordeuropæiske

ekspressionisme tilbage i

1948-51. En gruppe der søgte

andet og mere i kunsten – de

ønskede at flytte kunsten i nye

retninger. I CoBra-manifestet

efterlyste de “et system, hvis

liv er baseret på menneskelig

vitalitets umiddelbare behov”

– de søgte kompromisløshed,

evnen til at fremstille det over-

sete og dermed frisættelse af

det ubevidste.

Er det ikke her, størsteparten

af drivkraften i en passion fin-

des? I vitalitetens umiddelbare

behov og i evnen til at frisætte

denne vitalitet – det, der

brænder. Og man kan spørge:

Kan ikke-passionerede men-

nesker frisætte det ubevidste??

Jeg tror det ikke. Passionen er

ikke noget, man tillærer sig –

man kan lære at finde den,

fremelske den; men gnisten

skal være til stede.

Og er passionen ikke også

denne kompromisløshed – for-

enklet sagt “alt eller intet”. Og

når det gælder kunst, så er

det kompromisløsheden, der

tilfører værket kraft, nerve og

kvalitet.

En stemning i skiver

Og kraft og nerve var der

denne eftermiddag i septem-

ber. På listen over passionere-

de oplægsholdere var: Sørn

Strand Jensen, der i sit oplæg

tog udgangspunkt i TV Poesi,

der handlede om vitaliteten i

livet. Fra dyb depression til

livsglad vitalitet. Herefter Rune

Engelbreth Larsen, som er pas-

sioneret naturfotograf, digter,

debattør og forfatter, og som

lever af at skrive politiske

kommentarer til Politiken, og

som udover et par digtsam-

linger har skrevet en række

bøger om både idéhistoriske

og politiske emner. 

Mette Marie Jensen Ørnstrup er

sanger og percussionist,

uddannet ved Det Jyske

Musikkonservatorium, og

derudover har hun studeret

klassisk tyrkisk sang på stats-

konservatoriet i Istanbul. Mette

Marie J. Ørnstrup spillede på

sin tromme og sang så hårene

rejste sig på armene – en pas-

sioneret improvisation, inspire-

ret af alle hendes rejser i bl.a.

Afrika og Tyrkiet. En klassisk

tyrkisk sang, der handlede om

kærlighed, kraft, sjæl og det at

kæmpe.

Det er svært at beskrive stem-

ningen i rummet – men over-

fyldt af energi og passion, det

var det.

Nana Rømer Dorph-Petersen

rundede oplæggene af – hun

er digter, foredragsholder,

komponist og performer. Hun

har de seneste 8 år arbejdet

eksplosivt med sin digtning.

Digtene rummer en intens tro

og et stærkt billedunivers, som

bevæger sig mellem det blide

og det voldsomme, og de ram-

mer dybt i hele følelsesregist-

ret.

Der var som afrunding på

oplæggene tid til spørgsmål,

debat og kommentarer – skønt

det var svært at finde ord

ovenpå denne overflod af

dedikerede og i særdeleshed

givende mennesker. 

Det var tæt, det var medriven-

de – og vi gør det igen!

Af Mia Lejsted

Mette Marie Jensen Ørnstrup Rune Engelbreth Larsen



MUSEETS VENNER – MEDLEMSFORDELE OG TILMELDING

Som medlem af Museets

Venner støtter du Museets

arbejde samtidig med, at

du får en række medlems-

fordele.

– Dit medlemskort giver fri

adgang hele året og ret 

til at medtage en voksen

ledsager 

(børn til og med 15 år 

har gratis adgang)

– Du får magasinet 

Helikopter tilsendt med 

artikler og omtale af 

arrangementer

– Du får 10% rabat på køb

af bøger, postkort og 

plakater Museumsbutik-

ken 

– Du modtager invitation 

til arrangementer og fer

niseringer

Medlemsskab enkeltperson 

kr. 200,-

Medlemsskab pensionister

og unge under uddannelse 

kr. 150,-

Virksomheder og institutio-

ner kr. 1200,-

Du kan tilmelde dig ved at

sende et brev med navn,

adresse eller evt. en e-mail

Flytning af Museets
arkiver

Som omtalt andetsteds er vi

på Museet i gang med en flyt-

ning af vores omfattende arki-

ver fra lokaler i de gamle ho-

spitalsbygninger, som vi har

kunnet anvende i en årrække. 

Afsnittet har ikke været vedli-

geholdt i mange år og bærer

præg af tidens tand; men det

har den typiske atmosfære,

som kendetegner det oprinde-

lige hospital. Fotoet øverst til

venstre viser det gamle psykia-

trihistoriske arkiv, som bl.a.

rummer Harald Selmers biblio-

tek. (se artikel s. 9). 

Nederst ser vi kunstarkivet,

som også skal flyttes. Til højre

er museumsmedarbejder

Jørgen Nielsen i gang med

udpakning i de nye og knapt

så charmerende lokaler. Det er

med et vist vemod, vi frem-

over må bevæge os ud på den

lange vandring til Solbakken,

men motion får vi masser af –

til museum@ovartaci.dk, 

eller skrive til: 

Museum Ovartaci,

Århus Universitetshospital,

Skovagervej 2, 

8240 Risskov, 

Mærk venligst brev eller 

e-mail: “Vennekreds”


