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NedsHdte rammer gav
ide ffl kunstforening
ioaiEå-r€ggå:dif#lstfdosrt:lTil:g.enpåFrederikssundsygehus
FREDERIKSSUND:

Der

kan godt komme noget
godt ud af nedslidte ydre
rammer, når de tages som
en udfordring. Det var netop det, en gruppe medarbejdere på det gamle Frederikssund Sygehus gjorde, da de for ti år siden tog
initiativ til Personalets
Kunstforening på Frederikssmd Sygehus.
Medarbejdeme fandt simpelhen omgivelseme på det gamle
Frederikssund Sygehus for triste. De gik til ledelsen og forslog,
at man oprettede en kunstforening, som med skiftende udstillinger kunne sørge for, at der
kom kunst på sygehusets vægge til glæde for både patienter
og personale.

Det v" daværende portør
Erik Blicher-Hansen, Frederiks§und, der stillede sig i spid-

sen for medmbejdergruppen,
som ønskede kunst på væggene.

- Det vam ikke ligetfl at få sat
den sag på skinner. Sygehusledelsen var ikke varm på ideen.
Men var ledelsen »lunken«, vaD
opbakning hos personalet stor,
og i april 1977 havde vi fernisering af vores første udstilling
med bineder fla Arbqjdemes
Kunstforening. Ved den lejlighed rettedejeg iøvrigt en særlig
tak til borgmester Jørgen Christiansen i Frederikssund, der i
sin egenskab af formand for det
gamle FTederikssund sygehus
havde bakket os op både i sygehusadministrationen og i amtet,
samtidig med at han også sørgede for, at der hver år blev afsat
penge til kunstnerisk udsmykning,

fortå3Uer Erik Blicher

Hmsen.

Tages med på råd
Nu er det gamle sygehus i Fbederikssund en saga blot, men
Personalets kunstforening på
Frederikssund Sygehus trives
også i personalet og patienternes nye og mere indbydende

rammer på Sygehuset Dybendal, hvor foreningen er lige så
flittig til at arrangerer udstiuinger, som den vap det på det
gamle sygehus.

Foreningen har også magtet
at gøre sin indflydelse gældende i forbindelse med »kun§tneriske dispositioner« på arbejdspladsen. Det var således på
kunstforeningens forslag, at der
ikke blev bestilt , men udskrevet en konkurrence om en
kunstnerisk udsmykning til det
nye sygehus' forhal.
Konkurrencen blev vundet af
billedhuggeren Eva Sørensen,
som har hugget en skulptur af
en grøn granitblok ffa samme
stenbrud, som hu leveret forhanens stenfliser.

Lokal udstilling
1 dag er det portør Peter
'Ihom, Fbederikssund, der er

kunstforeningens formand, og
således ham, der lørdag eftermiddag byder velkommen til

ONSDAG 21. JANUAR 1987

Kunstforeningens nuværende formand Peter Thom (t.v) og Erik Blicher Hansen ved Eva
Fok):StqfiamKa6Mekxm
SørensensgrriitskulpturiDybendalsygehusetsforhal.
foreningens markering åf 10,års
dagen. Det sker med en ny
ud§tilling og reception på Sygehuset Dybendal.
- I løbet af de ti år, foreningenhareksisteret,haDviholdtet
halvt hundrede forskellige udstiuinger og bl.a. fået etableret
et godt samarbejde med Biuedkunstnemes Forbund, ngesom
mange kunstnere selv retter

henvendelse til os for at få mulighed for at udstille på sygehuset.

Det betyder, at vi kan holde
fem-seks udstillinger om året,
således at vi hele tiden har
udstillet kilnst på steder, hvor
der både kommer patienter og
personale, siger Peter Thom.
Udstillingen, der markerer
foreningens 10 års jubilæum

har lokalt tilsnit. Den præsenterer aøbejder af maleme Hagedom-Olsen, Ove Køser, Niel§
Nielsen og Hans Jakob Aagaard.
Kunstforeningen haD inviteret repræsentanter for amtet,
sygehuset, kommunalbestyrelseme i sygehusets optageområde, områdets kunstforeninger
m.f.tndenne begivenhed. b-.

