
Med vita hucklen och svarta rockar. 
Kvinnlig avdelning sju. Segeldukarnas 

skydd mot den starka solen. 
Hibernalhattens skydd mot den starka solen. 

Repen som fästade segelduken i stenstoder runt om Colosseums bygg-
nad. Hospitalets arkitektur utstrålar samhällets makt och styrka 

och statens ansvar. 
I den sluttande terrängen, ned mot sjön.

Ur ”Colosseum, Kolosseum” av Anna Hallberg 

Smakprov ur höstens program
Historisk vecka 11 – 19 augusti kommer att belysa områdets  

och sjukhusets historia ur olika aspekter 

Utställningar i Konstpaviljongen på Skönvik
”LATENT” 12 aug – 2 sept.

Vissa saker tränger fram genom tidslagren. Andra förblir dolda. 
Hur kan man som konstnär och människa lyssna och 

relatera till vad en plats har att berätta? 
Johanna Hästö, Ida Persson, Madeleine Sillfors och Gerd Aurell

Fyra konstnärer från Konsthögskolan, Umeå 

"Psykets historia - en resa genom 4000 år" 
En utställning producerad av Inre Rum, Göteborg, ett 
kunskapscenter om psykisk sjukdom, hälsa och ohälsa.

”Psyket – då och nu” från Inre rum. Säters bibliotek 

Februari-Augusti

Invigning utomhus ! Alla välkomna !
Terassen vid Restaurang Skönvik. 

Lördag den 4 febr. kl 17.00

Talare: 
Ingalill Persson 

landstingsråd Landstinget Dalarna
Abbe Ronsten

kommunalråd Säters kommun
Värdinna: 

AnnBritt Grünewald 

Borganäskören 
under ledning av Marcus Moszny

 
Servering av varm dryck 

Fyrverkeri över sjön Ljustern !

Jubileumsmiddag
på Restaurang Skönvik

Lördag den 4 febr. kl 18.00
Underhållning: Bengt Kyllinge f.d.Erlandsson m.fl.

Dans till Sigge Fröjds orkester. 
Biljetter: 290 kr på Restaurang Skönvik

Tele: 0225-49 45 16 restaurangen@skonbo.se

Från hospital till modern hälso- och sjukvård!

Jubileumsåret 2012

Hela programmet på www.sater.se 
uppdateras under året

Arrangörer:

IFS

Film 

Filmkväll med dokumentärfilmaren Jan Lindqvist 
Dokumentären ”Förvandla Sverige” skulle bli Stefan Jarls
”nationalepos om ett Sverige som tidigare inte blottlagts på 
film”, men p.g.a. brist på pengar blev den aldrig färdig. Materia-
let klipptes ihop till en kortfilm som bl.a. innehåller filmmate-
rial inspelat på Säters sjukhus på 30-talet. 
Medverkar som skådespelare gör Harald 
Lapidus, 2:e läkare på Säters sjukhus under 
perioden april 1937 – juli 1938. 
Manus: Stefan Jarl och Jan Lindqvist.

Tid:      Onsdag den 15 februari kl 19.00
Entré:  50 kr.

”Så minns vi Säters sjukhus”
Agnes Lindgren, ”Port-Sven” och många andra minns och berät-
tar om arbetet på Säters sjukhus. Intervjufilm av den pensione-
rade journalisten och hobbyfilmaren Roland Engvall.

Tid:      Onsdag den 28 mars kl 18.30
Entré:  inkl kaffe: 50 kr.
Plats:   Biografmuseet, Säter 
Arr:     Biografmuseet, Mentalvårdsmuseet och Säters kulturnämnd  

Teater
”Idiotens berättelse” av Hans Alfredsson 
med Anders Johannisson.  
En grym skröna av en av våra allra bästa historieberättare med 
mycket humor, kärlek och en obändig tro på det goda i 
människan. 
Det är 30-tal i ett fattigt Sverige där man bugar för överheten. 
Fattigt folk vet sin plats och allra längst ned på samhällsskalan 
”tattare, zigenare och idioter” är onödiga människor som ska 
kastreras, spärras in eller köras bort - långt bort !  

Tid:     Måndag den 16 april kl 19.00
Plats:   Folkets hus Säter
Entré:  50 kr. Biljetter bokas på Säters bibliotek tele 0225-55 186
Arr:     Säters kulturnämnd, ABF

Film och teater



"Heliga dårar, lidande kvinnor och monster”
Bilder av psykisk sjukdom och verklighet.
Ann Heberlein
Hur skapas föreställningar om psykiskt sjuka människor och psy-
kisk sjukdom? Vilka bilder finns och odlas i litteratur och film? 
Vad säger de om verklighetens psykiskt sjuka - och hur påverkar 
fiktionen våra föreställningar om psykiskt sjuka?
Ann Heberlein är lektor i etik vid Lunds Universitet. Hon är 
också verksam som kulturskribent i bl a Dagens Nyheter och 
har skrivit flera böcker, bl a Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva 
som är en personlig berättelse om ångest, självmordstankar och 
meningslöshet.

Tid:     Söndag den 5 februari kl 14.00 
Plats:   Folkets hus, Säter
Entré:  50 kr. Biljetter Säters bibliotek tele 0225-55186,                          
           Hedemora bokhandel tele 0226-15575
Arr:     Säters kulturnämnd, Säterbygdens församling, 
           Dagon AB, Sensus

”Colosseum skälver vid Säters sluttning” 
Anna Hallberg
En diktsamling om en mental plats präglad av ensamhet där 
diktjaget undrar över gränsen mellan sig själv och andra. 
Presenterad av författaren Anna Hallberg, litteraturkritiker och 
krönikör i Dagens Nyheter. 
Hallberg spelar ut paralleller mellan olika epoker, såsom dem mellan Colos-
seum i Rom och det kolossala sinnessjukhuset i Säter, båda två arkitekto-
niska skapelser med syfte att befästa samhällets maktstrukturer. 
Fredrik Hertzberg /SvD Kultur 

Tid:     Måndag den 23 april kl 19.00 
Plats:   Skönviks Konferenscenter
Entré:  50 kr. Biljetter Säters bibliotek tele 0225-55186
Arr:     Mentalvårdsmuseet, Länsbibliotek Dalarna och Säters
           kulturnämnd, Studieförbundet Vuxenskolan, Dagon AB

Författarbesök Konferens /Seminarier
”Från tvångströja till öppen attityd”
IFS Dalarna och RSMH Dalarna inbjuder till en konferens 
om de nya nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid 
schizofreni. Vid konferensen presenteras även en utvärdering av 
regeringsuppdraget ”Hjärnkoll”, ett projekt som har arbetat med 
attityder, fördomar och stigmatisering vid psykisk ohälsa och 
psykisk funktionsnedsättning sedan slutet av år 2009.

Tid:     Tisdag den 14 februari kl 9.00 – 16.00
Plats:   Folkets hus, Säter
Entré:  400 kr, inklusive för- och eftermiddagskaffe och lunch, 
300 kr för medlemmar i brukar- och anhörigförening.
Hela programmet och anmälningsblankett www.sater.se 
Amälan senast 1 februari 2012 till 
Psykiatrins utvecklingsenhet. Box 350, 783 27 Säter 
rick.bennison@ltdalarna.se, erika.sundqvist@ltdalarna.se
Info : Rolf  Eriksson, IFS Dalarna, 023-634 86, 070-542 95 30
Kickan Fält, RSMH Dalarna, 0225-500 53, 070-675 00 53

”Före och efter diagnos” Omgivningens reaktioner. Hur det 
kändes då och fungerar idag? Hur öppen kan man vara? Vikten 
av tidiga diagnoser. 
Medv:  Calle Svensson och Britt-Marie Lundgren Ståhl
Tid:     Onsdag den 22 februari kl 19.00
Plats:   Skönviks Konferenscenter
Arr:     Riksförbundet Attention      
   
”Självhjälpsgrupper ett led för bättre psykisk hälsa - ångest, 
socialfobi, depression” 
Medv:  Marianne Nordqvist, Håkan Olsson m.fl.
Tid:     Onsdag den 7 mars kl 19.00 
Plats:   Skönviks Konferenscenter
Arr:     Svenska Ångestsyndromsällskapet 

”Från då till nu” Personliga berättelser från 50-tal till 2012 
Medv:  Ove Stenlund, Leo Pastuhoff  och Veronika Gustafsson  
Tid:     Onsdag den 21 mars kl 19.00
Plats:   Skönviks Konferenscenter
Arr:     RSMH-Hoppet 
Fri entré och servering alla kvällar

”Vem delar min börda och min glädje? ”
Inblick i RSMH Hoppets verksamhet för social och mental hälsa 

Vernissage lördag den 10 mars kl 11.00 
Tid:     10 mars – 31 mars 
Plats:   Säters bibliotek, Kulturhörnan
Arr:     Säters kulturnämnd, RSMH-Hoppet 

”Elsa Grünewald – med kritan i hand”
Elsa Grünewald växte upp på Stockholms Söder som den näst 
yngsta i en stor syskonskara. Brodern Isaac kom att bli en av lan-
dets mest berömda konstnärer. Hon ritade tusentals teckningar 
som med förbluffande variation upprepade samma motivkrets; 
ansikten, profiler och fantasifigurer under sina många år som pa-
tient på Långbroanstalten. De teckningar som bevarats donera-
des till Mentalvårdsmuseet av hennes anhöriga. Nu ställs hennes 
bilder ut för första gången. 
Varmt välkomna att möta Elsa Grünewald och hennes bildvärld!

Vernissage lördagen den 12 maj kl. 14.00 - 17.00
Invigningstalare: Björn Grünewald. Utställningen öppnas av 
Jordi Arkö, länskonstkonsulent
Tid:     12 maj – 2 sept. Torsdag - söndag kl. 12.00-16.00
           Midsommar stängt 
Plats:   Konstpaviljongen, Länsvägen, Skönvik 
Arr:     Mentalvårdsmuseet i samarbete med Dagon AB,  
           Landstinget Dalarna

”Säters hospital hundra år - ett sekel i bilder”

Vernissage lördagen den 16 juni kl 11.00 
Tid:     16 juni – 31 augusti 
Plats:   Säters bibliotek, Kulturhörnan
Arr:     Säters hembygdsförening, Säters kulturnämnd 

Utställningar
www.sater.se

Program för Jubileumsåret 2012


