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Kære alle frivillige på Holstebro Museum
Nu er det ny år godt undervejs med sne og frost, og alt tyder på, at 2014 bliver et både
travlt og spændende år. Det bliver forhåbentligt også et år, hvor vi i endnu højere grad
får udbygget samarbejdet, og hvor frivilliggruppen gerne må vokse sig endnu større til
glæde for os alle sammen.
Ombygningsplaner
D. 23. januar afholdte vi den første workshop i rækken af fire med temaet ”Art and
cultural history in disciplinary interactions”. Det var en udbytterig dag, hvor vi fik
diskuteret muligheden af brugen af kunstdisciplinerne i en kulturhistorisk udstilling, men
også hvordan Kunstmuseet og Holstebro Museum i højere grad kan komme til at spille
sammen. Der var positiv deltagelse fra Færch-fonden, Holstebro Kommune, diverse
kunstnere, et par tyske udstillingsfolk, bestyrelsen for DKM og Museumsforeningen og
selvfølgelig personalet fra kunstmuseet og det kulturhistoriske museum. Næste
workshop er d. 24. februar, hvor temaet er læring og undervisning.
Personale
 Sergej Schestakov er gået på pension pr. 15. januar.
 Else Jensen (kustode i Bomhuset) er gået på pension pr. 1. februar.
 Heidi Abrahamsen er ansat pr. 1. januar på timebasis til rengøring og som
kustodeafløser.
 Vi har opslået en arkæologiinspektørstilling til besættelse pr. 1. marts. Den ny
inspektør skal de første år primært være tilknyttet de arkæologiske undersøgelser
forud for etablering af den ny motorvej mellem Holstebro og Herning.
 Vi kan sige velkommen til tre nye frivillige: Flemming Lassen og Jens Olesen har
meldt sig til kustodegruppen, og Sergej Schestakov fortsætter på frivillig basis med
at tage sig af museets bibliotek.

Udstillinger
 D. 7. februar åbner en lille særudstilling i nyhedsmontren, som viser genstande fra
Orla Skomagers ”historiske” værksted.
 Ligeledes d. 7. februar åbner en lille særudstilling i cafégangen, som viser et udpluk
af samlingen fra Sygehushistorisk museum på Regionshospitalet i Holstebro.
Udstilling opstilles i samarbejde med netop Sygehushistorisk Museum.
 D. 1. marts åbnes udstilling i gangen ved museets indgang med titlen ”Fremtidens
museum i Holstebro”. Ideen med udstillingen er at præsentere museets gæster for
vore indledende ideer til temaer og indhold i de forhåbentligt kommende nye
permanente udstillinger. Vi præsenterer i skitseform nogle af vore ideer, og så får
gæsterne mulighed for at kommentere herpå samt for selv at bidrage med nye
ideer. Det væsentligste element i udstillingen er en videoboks, hvor gæster,
frivillige, personale og andre interessenter har mulighed for at fortælle om deres
forventninger og ideer til de nye udstillinger.
 En stor del af genstandene i museets dragonudstilling er enten ejet af
dragonforeningen eller af Forsvarshistorisk Museum. Da dragonforeningen er i
færd med at opbygge deres historiske samling, skal Holstebro Museum aflevere
deres genstande, så de kan indgå i den ny dragonudstilling på kasernen. Denne
udskillelse af museets dragonudstilling finder sted i løbet af foråret, hvilket
betyder, at vi er nødt til at lukke dragonudstillingen.

Nyere tid
 Der skal afholdes onsdagsforedrag om hhv. Klosterheden af Esben Graugaard
og Mette Lund Andersen fra Lemvig Museum og Holstebro under 1.
Verdenskrig af Esben Graugaard, Jannie Würtz Sløk og Michael Christensen.
 Nyere Tids medarbejdere fortsætter med den fuldstændige registrering af
museets samling i den statslige database ”Museernes Samlinger”, som skal
være afsluttet ved udgangen af 2016. Dette er en meget stor og meget
tidskrævende opgave, som vil fylde meget i de næste år.
 Arbejder sammen med Vinderup Egnshistoriske Forening om færdiggørelse af
bogen forfattet af Anne Sofie Vemmelund om Vinderups historie i anledning af
150-års jubilæet.
Arkæologi
 Undersøgelserne forud for anlæggelsen af den ny motorvej starter i midten af
marts, og feltundersøgelserne skal være afsluttet inden september 2016. Vi
skal undersøge i alt ca. 20 km tracé i varierende bredde samt diverse
tilknyttede anlæg.
 Vi arbejder på sidste korrektur inden tryk af den årlige bronzealderpublikation,
som vi laver i samarbejde med Viborg Museum. Det er den 4. publikation, som

vi arbejder på, og der skal komme i alt 7. Publikationens tema er ”Kosmologien
i yngre bronzealders lokale kulturlandskab”.
 Vi er i færd med at planlægge det årlige bronzealderseminar, som vi forestår i
samarbejde med Viborg Museum. Der er tale om det femte seminar af i alt 7,
og årets tema er ”bronzestøberen i yngre bronzealders lokale kulturlandskab.
Vi har en meget fin samling af oplægsholdere fra museer og universiteter i
Danmark og Sverige.
Diverse
 Holstebro Museumsforening afholder generalforsamling d. 19. marts kl. 19.30 i
Anlægspavillonen. Holstebro Museum bidrager med tre uhøjtidelige kortere
foredrag v. Kira Jørstad Klinkby, Lis Helles Olesen og Esben Graugaard.
 Den planlagte kulturrejse til Stockholm i sommeren 2013 måtte desværre aflyses,
men vi forsøger igen i 2015 med en ny rejse – denne gang til MecklenburgVorpommern under kyndig guidning af Helle Henningsen og Esben Graugaard. Der
er allerede nu mulighed for at vise interesse ved en uforpligtende
forhåndstilmelding.
 Vi har igennem længere tid arbejdet på en nødvendig omlægning af menukortet i
museets cafe. Vi er desværre udfordret på ressourcerne til ansættelse af
personale, så vi er nødt til at tilbyde forplejning, som medfører et minimum af
arbejde for cafeens personale. Det er nu lykkedes at indgå aftale med Rehné Bank
om, at han leverer både frokost og kage til cafeen, således at cafeens personale
ikke skal tilberede, men alene anrette. Det helt præcise menukort kan jeg
desværre ikke løfte sløret for endnu, men frokostmenuen kommer til at bestå af en
tapastallerken, og et endnu ikke bestemt alternativ samt et børnetilbud, som heller
ikke er helt afklaret endnu. Af kage har Rehné kreeret en delikat kagetallerken med
lidt forskellige lækkerier, og jeg kan garantere, at cafeens nye tilbud bliver af en
super kvalitet, som jo altid kendetegner Rehné Banks madlavning. Det ny
menukort skulle meget gerne træde i kraft i uge 6, så vi kan nå at få vænnet os til
det inden vinterferieugen.
 Temaet for årets vinterferiearrangement i uge 7 er museets særudstilling ”Jeg er
arkæolog”. Ud over de tilbud, som allerede er en del af udstillingen, kan museets
besøgende lave smykker el. andre figurer inspireret af materiale og genstande fra
de arkæologiske perioder; stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid og
middelalder. Herudover kan børnene som normalt i vinterferien lave snobrød eller
popcorn.
 Der har været en del berettiget debat om temperaturen i café og udstilling. Det
bunder desværre i, at vi har et varmesystem, som ikke er dimensioneret til
museets udstrækning. Selv når systemet kører på fuldt blus, hvilket er en meget
stor udgiftspost på museets budget/regnskab, er det desværre ikke muligt at
varme museet fuldt op til en behagelig komforttemperatur. Det har dog været alt
for koldt i cafeen, og vi har arbejdet på at løse opgaven, så temperaturen nu er
tålelig, men det er desværre ikke muligt at hæve temperaturen yderligere uden at
slå et stort hul i museets økonomi. Desværre er det ikke muligt at hæve

temperaturen i visse dele af udstillingen, hvilket jo har været et tilbagevendende
problem i mange år, og særligt i legetøjsudstillingen er vi desværre nødt til at finde
os i en temperatur, som er ubehageligt kold – for vi har simpelthen ikke midlerne
til at løse problemet, da det vil være helt urimeligt dyrt. Jeg håber, at I har
forståelse for vore udfordringer på området, og så må I ligesom personalet blot
krydse fingre for, at vi snarest kan komme i gang med en ombygning, som
forhåbentligt medfører, at vi kan løse problemet.
 Jeg varslede i sidste nyhedsbrev et opfriskningskursus i alarmsystemet for de
frivillige kustoder, som skulle finde sted i starten af det ny år. I mellemtiden har vi
desværre været udsat for et indbrud, hvilket har foranlediget, at vi har været
nødsaget til at gå vort alarmsystem efter i sømmene. Ole Melthin har arbejdet på
opgaven og har nu lavet en aftale med vor alarmudbyder om at udskifte hele
systemet til et moderne og meget sikrere system. Det betyder, at det ikke giver
nogen mening at holde kurset i det gamle alarmsystem, og vi venter derfor, og
afholder i stedet et kursus i det ny system, når det er blevet installeret. Vi kender
endnu ikke den præcise dato for installationen, men når vi ved, hvornår det er
aktivt, vil vi indkalde alle de frivillige kustoder til et kursus.
 Dette nyhedsbrev vil som det første også blive lagt ud på Museumsforeningens
hjemmeside under ”Museets frivillige”. http://www.holstebromuseum.dk/museumsforening/museets-frivillige.html
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