
Aarhusiansk kunstfond udpeger vinder af prestigefyldt udsmykningsopgave på 
Aarhus Universitetshospital 

Kirsten Overgaard Hjortholm Olsen og Gunnar Steen Jacobsens Familiefond støtter det aarhusianske kunst- og kul-
turliv bl.a. via donation til Aarhus Universitetshospital. For Kirsten var, udover at være en af fondens stiftere, børne-
hjertekirurg på netop universitetshospitalet, og hun ønskede derfor at berige patienternes dagligdag med kunst. Nu 
er fondens berigelse en realitet. Fonden har netop udpeget en ung dansk kunstner som vinder af en stor kunstnerisk 
udsmykningsopgave med et budget på omkring en million kroner, der skal hænge i Syd Arkaden på hospitalet. 

Et opløftende værk
Holger Højbjerg er kunstneren bag værket med arbejdstitlen ”On.Spots.Surf”. Værket består af i alt 11 store malerier, 
hvoraf ni af dem sættes sammen til tre lodrette billeder, der skal hænge i det dobbelthøje arkaderum samt to horisontale 
billeder, som placeres i stueplan i overgangen fra arkaden til det resterende hospital, og som forbinder direkte til hospita-
lets kommende hovedindgang i højhusbygningen Forum.
”Det er en stor glæde at realisere en stifters og en tidligere medarbejders ønske om at give en kunstnerisk oplevelse - og 
så på et så fremtrædende sted på hospitalet – tæt på det nye Forum”, fortæller en begejstret fondsbestyrelsesformand 
Peter Rønnow, der ser frem til at se kunstværket realiseret i løbet af efteråret 2022. 

Fugle, blomster, slangeskind og ord udgør nogle af symbolerne i de figurative malerier, der skal igangsætte tanker hos de 
ventende eller forbipasserende hospitalsgæster. ”Mit fokus er at skabe et værk med store, letlæselige motiver. Et værk, 
der kan opleves både som en kortvarig og en langsom oplevelse, og som har en grundtone af noget positivt”, forklarer 
kunstner Holger Højbjerg. For Holger Højbjerg er dette hans første store kunstneriske udsmykningsopgave. Og første 
vundne skitsekonkurrence, så han er både glad, spændt og beæret: ”Dette projekt er noget helt særligt. Både fordi det er 
så stort et projekt for mig, men også helt særligt, da det bliver et permanent værk på et meget vigtigt sted, hvor en masse 
forskellige mennesker kommer til at se på det og tænke over det”.

En del af sygehusets imponerende kunstsamling  
Malerierne skal integreres i fem eksisterende nicher, så de flugter med væggene, og dermed indrammes af rummet. Det 
samlede værk skal være klar og ophængt i sine nicher i løbet af efteråret 2022. Således vil værket indgå som en vigtig del 
af hospitalets allerede eksisterende og imponerende kunstsamling, der rummer hovedværker af utallige af landets mest 
velansete kunstnere.  
”Kunstværket bliver en væsentlig del af Aarhus Universitetshospitals kunstsamling. På hospitalet har vi en årelang erfa-
ring og tro på, at god kunst i samspil med arkitekturen kan være med til at gøre en forskel og berige rum og venteområder 
for såvel patienter, pårørende som for hospitalets ansatte”, forklarer Claus Thomsen, der er lægefaglig direktør på Aarhus 
Universitetshospital og formand for kunstudvalg AUH.  Claus Thomsen indgik i bedømmelsesudvalget sammen med fon-
dens bestyrelse, Lene Tougaard Bom (arkitekt maa., AUH) samt Ib Hessov (tidl. Overkirurg og særlig kunstkyndig, AUH).

Om Holger Højbjerg
Holger Højbjerg (f. 1989) dimitterede fra Det Jyske Kunstakademi i 2018, og har derudover studeret på Staedelschule 
i Frankfurt. Højbjergs værker har været udstillet hos Charlotte Fogh Gallery, på Code Art Fair 2019, Art Herning 2019 
og senest på udstillingen Visiting Curtain i Bruxelles i 2021. Hans værker er bl.a. repræsenteret i Aalborg Kommunes- og 
Statens Kunstfonds samlinger. 

Om fonden 
Kirsten Overgaard Hjortholm Olsen og Gunnar Steen Jacobsens Familiefond er stiftet for at støtte det aarhusianske 
kunst- og kulturliv. Fonden støtter dels gennem årlige legatuddelinger, dels ved donation til et skulpturelt værk til de nye 
havnearealer på Aarhus Havn samt ved denne donation af malerier til universitetshospitalet. Fonden ledes af en besty-
relse på tre medlemmer: Kirsten Jørgensen, forhenværende kulturdirektør, Steen Stavnsbo, direktør og bestyrelsesfor-
mand Peter Rønnow, advokat.

Aarhus 4. januar 2022



• Læs mere om fonden på www.kirsten-gunnar-fonden.dk
• For flere oplysninger om fonden, kontakt bestyrelsesformand, advokat Peter Rønnow på mail: peter.roennow@

dk.dlapiper.com
• Spørgsmål til kunstner Holger Højbjerg kan mailes på holgerhojbjerg@gmail.com
• High-res fotos kan downloades via dette wetransferlink: https://we.tl/t-8kpMSXBLfq 
• Fotokreditering Holger Højbjerg
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