
Erik Blicher-Hamen (tv.) og Peter Thorn foran en del af den
permanente udsmykning på Dybendal -afdøde boghandler Ro-
ses gamle Frederikssund-fotografier.

Loka] kmst på
10 års dagen
FREDERIKSSUND:
På lørdag den 24. januar fej-
rer     Personalets     Kunstfor-
ening på Frederikssund Syge-
hus  10  års jubilæum  med  en
stor    udstilling    med    lokale
kunstnere   Hagedorn-Olsen,
Niels Nielsen og Ove Køser,
og  Hans  Jacob  Aagaard  fra
Ølsted.

Det var ud fra et ønske om
at få livet lidt op på de triste
gange på det gamle sygehus,
til glæde for patienter og per-
sonale , at en gruppe med por-
tør   Erik   Blicher-Hansen   i
spidsen  prøvede  at starte en
kunstforening.

Sygehusledelsen      var      i
første  omgang  temmelig  ne-
gativt  indstillet  og  ville  ikke
gå  med  til,  at  der blev lavet
udstillinger på sygehuset.

Initiativgruppen       beslut-
tede at stsrte en forening alli-
gevel, og der viste sig at være
vældig  opbakning  om  ideen
blandt  medarbejderne.   Ved
stiftelsen   fik   den   140  med-
lemmer, et tal der idag er ste-
get  til  180.  Efter  nogen  tids
overtalelse    tøede    ledelsen
op,  og i  april  1977 holdt for-
eningen  sin  første  udstilling
med billeder fra Arbejdernes
Kunstforening.  Det skyldtes
ikke   mindst,   at   Frederiks-
sunds     borgmester     Jørgen
Christiansen    bakkede    for-
eningen  op og var med til at
sørge for,  at amtet afsatte et
årligt   beløb   til   kunstnerisk
udsmykning. Foreningen for-
slag   til,   hvad  pengene   skal
bruges   til,   er   altid   blevet
fulgt.
Da det nye sygehus i Dyben-
dal skulle tages i brug, var der
igen   kontroverser.   En   be-
stemt  kunstner  var  udpeget
til  at udsmykke den nye for-
hal.    Kunstforeningen   fore-
slog   istedet,   at   en   konkur-
rence skulle afgøre, hvem der
skulle stå for udsmykningen.
Det  blev resultatet.  Konkur-
rencen blev vundet af Eva SØ-
rensen`  hvis  skulptur  i  grøn

L granit. idag   pryder   forhal-

len.Der var også nogen,  der
ikke  mente,  at  der  var brug
gor    løbenmde    udstillinger,
når  det  nye  sygehus  havde
kunstnerisk        udsmukning ,
iøvrigt udført af Ole Kortzau,
der  er  født  i  Frederikssund.
Mewn det blev accepteret, og
kunstforeningens        billeder
hænger nu så de kan ses af så-
vel  påtienter som personale.
Det   er  fortrinsvis  organise-
rede   kunstnere   fra   Billed-
kunstnernes  Forbund,  vi  får
til  at  udstille,  men  vi  finder
også  selv  nogen  på udstillin-
ger  og  gennem  samarbejde
med  de lokale  kunstforenin-
ger  i  Frederikssund,  Frede-
riksværk   og  Jægerspris  for-
tæller formanden, Portør Pe-
ter Thorn .
Efterhånden    er    der    også
mange   kunstnere,   der   selv
henvender  sig.  Vi  har  efter-
hånden fået ry for at være en
stabil  og  aktiv  forening,  og
ved  hårdt  arbejde i.bestyrel-
sen er det de sidste fem år lyk-
kedes os at holde løbende ud-
stillinger  hele  året,  fem-seks
om året.

Der   har   ikke   kun   været
danske udstillere. F. eks. har
der  været  en  stor  udstilling
med kunstnere fra DDR, en
grønlandsk   udstilling  og  en
udstilling  af  en  norsk  kuns-
tner.Blandt    danske    navne
kan    nævnes    Folmer    Ben-
dtsen.  Man  har også haft  en
udstilling  af billeder  af børn
på  Solbakkeskolen  i  Dalby i
Hornsherred.   Disse  billeder
hænger nu pemanent på ho-
spitalet.    Den    store   udstil-
lingsaktivitet   er   udgiftskræ-
vende.  Der  skal  betales  for-
sikringer,  leje  og  transport.
Heldigvis      får      foreningen
kommunal støtte fra flere  af
de  kommuner,  som  anviser
patienter til hospitalet.

10  års  jubilæet  fejres  med
en  reception  på  åbningsda-
gen,   lørdag  den  24.   kl;  14,
hvortil   områdets   kunstfore-
ninger,   amtsborgmester   og
en række andre honoratiores
er indbudt.
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