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Kære alle frivillige på Holstebro Museum
Grethe Rex Larsen er pr. 1. april stoppet som tovholder for kustodegruppen, og Niels A.
Larsen og Erik Holmgaard er stoppet som frivillige kustoder. Vi vil alle gerne sige rigtigt
mange tak for jeres store indsats, og især har Grethe jo lagt et imponerende arbejde i,
først at få kustodegruppen etableret og dernæst at få tingene til at hænge sammen i den
daglige planlægning.
Heldigvis er der nye, som tager over, og Christian Saugbjerg Andersen har
overtaget tjansen som tovholder, og så er Jens Olesen og Flemming Lassen jo indtrådt
som nye kustoder. Vi skal dog ikke sige helt farvel til Niels og Erik, som fortsætter i hhv.
pr-gruppen og selskabsgruppen.
Ombygningsplaner
Det altoverskyggende tema for forårets arbejde har været, hvordan vi kommer videre
med vores ombygningsplaner. Vi har afholdt de sidste to workshops i rækken af fire, og
så har vores arbejdsgruppe bestående af Ann Bodilsen, Ingeborg Svennevig, Ole Melthin,
Esben Graugaard og Niels Terkildsen været en tur i Berlin for at søge inspiration samt for
at arbejde med vores arkitekter fra Bertron-Schwarz-Frey. Både workshopperne og turen
til Berlin var meget givtige, og vi er blevet klar over, at vi skal have skærpet vores
udstillingskoncept markant i forhold til, hvad vi havde gjort forud for forårets arbejde. Vi
skal især blive mere skarpe på, hvad det er for nogle historier vi ønsker at fortælle, og
hvordan vi vil gøre dette. Vi er også blevet opmærksomme på, at vi nok skal fortælle
væsentligt færre historier, end vi først troede.

Personale
 Søren Ramsing Sørensen er projektansat til udgangen af juli til oprydning i det
arkæologiske magasin samt arkæologisk fundbehandling.
 Kåre Gyldenløve, Brit Andresen Hau, Mathias Broch og Asger Meulengracht Olsen
er ansat som arkæologer til at lave undersøgelser ved motorvejen.
 Elizabeth Pedersen er sygemeldt, så vi har ansat Marie Højmark Pedersen som
sommerafløser. Marie var også ansat i efteråret 2013.
 Vi har opslået en 25 timers fast stilling efter medarbejder til café, rengøring og
kustode. Jobbet forventes besat pr. 1. august 2014.
Udstillinger
 Dragonudstillingen i kælderen er blevet pillet ned, og den store del af
genstandene, som ikke var ejet af Holstebro Museum, er afleveret til bl.a.
Dragonmuseet på kasernen og til Forsvarshistorisk Museum. Når vi har afklaring på
mulighederne for ombygning af museet, forventer vi også at tage stilling til, hvad
der skal ske af ændringer i kælderudstillingerne.
 Til september åbner særudstillingen ”Min Skat” i samarbejde med Kunstmuseet.
Den handler om private samlere i Holstebro Kommune og deres samlinger. Dette
vil I komme til at høre mere til.
 Særudstillingen ”Jeg er Arkæolog” er pillet ned, men der skal jo stadig være
mulighed for at spille spillet med samme navn. Ann og Sandie arbejder i øjeblikket
på at opbygge et ”ungdomshjørne” i enden af caféområdet, hvor der bliver
mulighed for at smide sig i sækkestolene og spille spillet. ”Hjørnet” (som egentlig
er et rektangel) bliver skærmet af mod cafeen af bannere.
Nyere Tid
 Esben Graugaard har efter et avisindlæg samlet oplysninger om slagterigrunden,
som han planlægger at samle i en artikel om området og dets beboere i 1950’erne
og 60’erne.
 Esben Graugaard har indledt et samarbejde med museumsinspektør Anders Have
fra Morslands Historiske Museum. Anders Have skal udføre Ph.d.-projekt om
Morsø Jernstøberis historie.
Arkæologi
 Undersøgelserne ved Motorvejen er kommet godt i gang. Vi har gravet og
graver mod syd fra kommunegrænsen til Herning op mod Morrevej samt i nord
mellem Krunderup og Idrætscenter Vest. Endelig er vi lige påbegyndt
undersøgelser nær Mejrup. Foreløbig har vi fundet små enkelt-lokaliteter –
mest spændende en bronzestøberplads fra yngre bronzealder. Det er en
lokalitetstype, vi ikke ser særligt tit. Der er der blevet taget mange
naturvidenskabelige prøver, som forhåbentligt gør os klogere. Vi har et rigtigt

godt samarbejde med Vejdirektoratet, og vore udgravninger skrider
planmæssigt frem i forhold til tidsplanen.
 Vi har i samarbejde med Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen Vestjylland åbnet
nyformidlingen af hulveje og gravhøje ved Kilen i Struer Kommune i projekt
”Danmarks Oldtid i Landskabet”.
 Vi er rigtigt godt i gang med projekt ”Middelalderborge i Region Midtjylland”.
Der udføres geofysiske undersøgelser af udvalgte voldsteder, og som I vil kunne
læse i det snart kommende halvårsprogram, afholdes der til september et
arrangement ved Vinderup Vold med besøg af middelalder-”skuespillere”.
Diverse
 Den meget store publikation om Nr. Vosborg er nu endelig ved at være på vej.
Lanceringen heraf forventes at være d. 29. august i år.
 Vi har indgået aftale om en fiberbredbåndsløsning, da vores nuværende
internetforbindelse er meget, meget langsom. Det skulle forhåbentlig blive bedre,
når den ny forbindelse er oppe at køre. Det bliver formentlig i løbet af
sommeren/sensommeren.
 I løbet af 2014 forventer vi at kunne tilbyde en ny ”nyhedsservice” på museets
hjemmeside. Her vil man kunne tilmelde sig servicen, så man fremover automatisk
vil modtage nyheder fra museet direkte i egen mail-boks. Præcis hvordan det
kommer til at fungere, og hvornår det er oppe at køre, ved vi ikke endnu, da vi
netop arbejder på det i øjeblikket. Men det skulle være helt sikkert, at det kommer
til at køre i løbet af i år.
 Mandag d. 22. september forventer vi i samarbejde med Museumsforeningen at
kunne tilbyde et kursus i ”God publikumsbetjening”. Det er et kursus, som udbydes
af Organisationen af Danske Museer (ODM), og det er målrettet netop kontakten
med museets gæster. Kurset, som afholdes på museet, bliver tilbudt frivillige og
lønnede medarbejdere, som har kontakt med gæsterne på Holstebro Museum. Det
præcise program kendes ikke endnu – vi afventer udspil fra ODM.
Niels Terkildsen 18. juni 2014

