
Kunst m€d so€ial
flnktion
Persona,lets Kunstforering på Fred,er{kssund Suge-
hus sætter pa,±ieflteme i højsædet

Patienter på Frederikssund
Sygehus sættes i højsædet -
ikke kun af sygehuset, men
også  af Personalets Kunst-
forening.      De     udstillede
kunstværker kan bl.a.  ses i
patienteme s dagligstuer.

Faktisk     skaber     denne
kunst en social kontakt, som
i mange tilfælde ikke ellers
viue opstå.

Foto: Jan Stephan

- Når vi hænger op og ta-

ger  ned,  oplever  vi,  at  der
kommer  både  positive   og
negative     tilkendegivelser,
og så får vi en snak om det.
Uanset   hvad    patienterne
mener om værkerne, så ska-
ber   de   en   kontakt,   siger
kunstforeningens formand,
portør Peter Thorn.

Laborant     Birgit     Lem-

vigh-Hammer,  der er med-
lem af kunstforeningens be-
styrelse,  pointerer,  at  hvis
patienterne  ikke  synes  om
værkerne, kan de som regel
blive  enige  om,  at  de  ikke
bryder sig om dem, og så er
der skabt en social kontakt.

-  Vi  har  oplevet,  at  folk
har siddet tavse ved siden af
hinanden i dagevis, og plud-

Portør Peter Thom og Zabo-
rent Birgit Lemvigh-Ham-
mer betra,gter et a,f Ek}e
Mikkelsens v ærker.

selig begynder de at snakke
sammen,  fordi der er kom-
met noget op  og hænge på
væggen,     siger    Lem\'igh-
Hammer.

Bevægende start
Kunstforeningen        blev

stiftet  i  1976  på  initiativ  af

portør Erik Blicher Hansen.
Sygehusets  daværende  le-
delse  udtrykte  betænkelig-
heder  ved  tanken,  idet  le-
delsen frygtede,  at sygehu-
set »skulle komme til at lig-
ne et galleri«.

Initiativtagerne gennem -
førte   en   spørgeskemaun-
dersøgelse blandt persona-
let,  der med et stort flertal
støttede   forslaget   om   en
kunstforening.  Den  6.  de-
cember  1976  holdt  £orenin-
gen    stiftende    generalfor-
samling,    og    allerede    fra
starten   havde   foreningen
ikke færre end 140 betalen-
de medlemmer.

I dag har den omkring 180
medlemmer. h\.oraf nogle fa
er   forhen\'ærende   medar-
bejdere  eller  praktiserende
læger.   Ogsa   et   oar   !okale
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1.   oole\.er  \i.   at  der
:   b-ade   positi\'e   og
e     tkendegi\.elser.
_' \-. er^ snak om det.

:-.`.ad    patienterne
)m `.ærkeme. så ska-

en   kontakt.   siger
irenmgens fomand.
Peter Thom.
ra.|t     BLrgit     l,em-

\'igh-Hammer,  der er med-
lem af kunst£oreningens be-
styrelse,  pointerer,  at  hvis
patienterne  ikke  synes  om
`.ærkerne, kan de som regel
blive  enige  om,  at  de  ikke
bryder sig om dem, og så er
der skabt en social kontakt.

-  Vi  har  oplevet,  at  £olk
har siddet tavse ved siden af
hinanden i dagevis, og plud-

PortøT PeteT Thom og ta,bo-
rent BiTgit Lemvigh-Ham-
meT betra,gter et c[f Else
MikkelserLs værker.

selig begynder de at snakke
sammen,  fordi der er kom-
met noget op og hænge på
væggen,     siger    Lemvigh-
Hammer.

Bevægende start
Kunstforeningen       blev

stiftet  i  1976  på  initiativ  a£

portør Erik Blicher Hansen.
Sygehusets  daværende  le-
delse  udtrykte  betænkelig-
heder  ved  tanken,  idet  le-
delsen frygtede, at sygehu-
set »skulle komme til at lig-
ne et galleri«.

Initiativtagerne gennem-
£Ørte   en   spørgeskemaun-
dersøgelse blandt persona-
let,  der med et stort flertal
støttede   forslaget   om   en
kunstforening.  Den  6.  de-
cember  1976  holdt forenin-
gen   stiftende   generalfor-
samling,    og    allerede    fra
starten   havde   foreningen
ikke færre end 140 betalen-
de medlemmer.

I dag har den omkring 180
medlemmer` hvoraf nogle fa
er   forhen\'ærende   medar-
bejdere  eller  praktiserer.de
læger,   Ogsa   et   oar  lokale
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-   UdstiuingeTne   ska,beT

glæde  og  trivsel  blandt
patienteme,  mener  Jør-
gen  Ursin  Knudsen,  As~
serbo`  der  i  øjeblikket  eT

patient på Frederikssund
Sygehus. Han er ogsa ud-
ot.enide billed`kunstner og
udstillede  i  efteråret  12-
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I   dag  :r^`enve£c§€T  =a=gE
kunstnere sig ti EiEssti«-
eningen   på  eget   ritiatiT.
Foreningen    holder   årfigt
cirka otte udstiii=g€: aL` e=
til to mår`,eders \-i-,g±ed P±
nuværende    tidspunki    eLr
plan]agt udstillinger fiEm ti
februar næste år.  De flest€
dre]er sig  om  .onede:.  mer.
tiJ   aiigust   præserLte:\es   er..
serie  jerr.sLnlpf=rer  og  '1
ri.o\-em-Der sklpnrer i gra-
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Kunst med social
flnktion
Personalets Kunstforering på Fred,erikssund Sgge-
hus scstter pa,±ie"±eme i højsædet

Patienter på Frederikssund
Sygehus sættes i højsædet -
ikke kun af sygehuset, men
også  af Personalets Kunst-
forening.      De     udstillede
kunstværker kan bl.a.  ses i
patientemes dagligstuer.

Faktisk     skaber     denne
kunst en social kontakt, som
i mange til£ælde ikke ellers
ville opstå.

Foto: Jan Stephan

- Når vi hænger op og ta-

ger  ned,  oplever vi,  at  der
kommer  både   positive   og
negative     tilkendegivelser,
og så £år vi en snak om det.
Uanset   hvad   patienterne
mener om værkeme, så ska-
ber   de   en   kontakt,   siger
kunst£oreningens £ormand,
portør Peter Thorn.

Laborant    Birgit    Lem-

vigh-Hammer, der er med-
lem af kunstforeningens be-
styrelse,  pointerer,  at  hvis
patienterne  ikke  synes  om
værkerne, kan de som regel
blive  enige  om,  at  de  ikke
bryder sig om dem, og så er
der skabt en social kontakt.

-  Vi  har  oplevet,  at  folk
har siddet tavse ved siden af
hinandenidagevis,ogplud-

selig begynder de at snakke
sammen.  fordi der er kom-
met  noget  op  og  hænge  pa
væggen.     siger    Lem\igh-
Hammer.

Bevægende start
Kunstforeningen        ble`'

stiftet  i  1976  på  initiati\'  af

portør Erik Blicher Hansen.
Sygehusets  daværende  le-
delse  udtrykte  betænkelig-
heder  ved  tanken,  idet  le-
delsen frygtede,  at sygehu-
set »skulle komme til at lig-
ne et galleri«.

Initiativtagerne  gennem -
£ørte   en   spørgeskemaun-
dersøgelse blandt persona-
let,  der  med et  stort £1ertal
støttede   forslaget   om   en
kunst£orening.   Den  6.  de-
cember  1976  holdt £orenin-
gen    stiftende    generaHor-
samling,    og    allerede    fra
starten   havde   foreningen
ikke £ærre end 140 betalen-
de medlemmer.

I dag har den omkring 180
medlemmer, hvoraf nogle få
er   £orhenværende   medar-
bejdere  eller praktiserende
læger.   Også   et  par  lokale
kunst£oreninger    i    Frede-
rikssund er tilmeldt samt en
enkelt patient. Medlemstal-
let   er  imponerende   i  be-
tragtning  af,  at  sygehusets
samlede    personale    tæller
cirka 550 ansatte.

Vores kultu
- Kunst er vigtigt.  fordi det
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ång på Frederikssund Syge-
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`i hænger op og ta-
.  ople\.er  \i.  at  der
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reningens  formand.
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•ant     Birgit     km-

\.igh-Hammer, der er med-
lem af kunstforeningens be-
styrelse,  pointerer,  at  hvis
patienterne  ikke  synes  om
værkerne, kan de som regel
bli`'e  enige  om,  at  de  ikke
bryder sig om dem, og så er
der skabt en social kontakt.

-  Vi  har  oplevet,  at  £olk
har siddet tavse ved siden af
hinanden i dagevis, og plud-

selig beg}mder de at snakke
sammen.  fordi der er kom-
met  noget  op  og  hænge  pa
væggen.     siger     Lem\-igh-
Hammer.

Bevægende start
Kunstforeningen        ble\'

sti£tet  i   1976  på  initiativ  a£

portør Erik Blicher Hansen.
Sygehusets  daværende  le-
delse  udtrykte  betænkelig-
heder  ved  tanken,  idet  le-
delsen frygtede,  at sygehu-
set »skulle komme til at lig-
ne et galleri«.

Initiativtagerne  gennem -
førte   en   spørgeskemaun-
dersøgelse blandt persona-
let,  der med et stort flertal
støttede   forslaget   om   en
kunstforening.  Den  6.  de-
cember  1976  holdt forenin-
gen    stiftende    generalfor-
samling,    og    allerede    fra
starten   havde   foreningen
ikke færre end 140 betalen-
de medlemmer.

I dag har den omkring 180
medlemmer, hvoraf nogle få
er   forhenværende   medar-
bejdere  eller praktiserende
læger.   Også  et  par  lokale
kunst£oreninger    i    Frede-
rikssund er tilmeldt samt en
enkelt patient. Medlemstal-
let   er   imponerende   i   be-
tragtning  af,  at  sygehusets
samlede    personale    tæller
cirka 550 ansatte.

Vores kultu
- Kunst er vigtigt, fordi det

I     øjebtikket     pTæsentereT
kunstforeringen pa,tchwork
og quiltring af Etse Mikkel-
Se7t.

-   Udstiltingeme   skabei.

glæde  og  trivsel  blandt
patienteme,  mener  Jør-
gen  Ursin  Knudsen,  As-
serbo,  der i øjeblikket  er
patient på Frederikssund
Sggehus. Han er også ud-
Øvende billedkunstner og
udstil,Zede  i  efteråret  12-
14 bil,leder  på  sggehuset.
Han er medlem af PeTso-
na,lets Kunstf orening.

er en del af \.ores kilt.jLr.  Og
så  s}'nes jeg.  at  kir.ster.  g:i-
\'er nogle ople\'elser og sæt-
ter noget igang. `-år man se:
et   euer   andet   hær.ge   oå
\'æggen. kan man kk; ur,^d-
gå   at  tage  stilling  th   det.
Man skal se. h`.ad det er. og
hvis man ikke ligefrem  kå_-.
se hvad det  er.  gør man sig
nogle  forestillinger om  det.
Her i huset s}mes ]eg.  at pa-
tienterne og medarbe]der.e
får noget at snakke om.  det
giver  dem  et  fællesska-o  pa
en  ener  anden  made.  siger
Peter Thorn og tilfø]er.

-  Jeg  indrømmer  blar.i-i-..
at jeg ikke har £orstar.d ]a
kunst.  men jeg s}T^es  det -er
sjoti at arbe]de med det. De:
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