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Kære alle frivillige på Holstebro Museum
Så er vi kommet godt i gang med det ny år på museet og er så småt ved at få et overblik
over, hvad der venter os af diverse spændende ting i løbet af året.

Udstillinger
 Der er lavet en tillægsudstilling i Cafeen til udstillingen Min skat – passion for ting
med titlen: Hvad samler du på? Hvor der er udstillet enkelteksempler på en række
private samlinger. Udstillingen står indtil d. 6. april 2015, som også er slutdato for
hovedudstillingen i særudstillingslokalet.
 D. 7. februar åbnede udstillingen i nyhedsmontren, hvor vi viser to af de samlinger,
som vi fik ind i 2014; nemlig genstande fra Rounborgs Grafiske Hus samt medaljer,
pokaler m.m. fra Guld Erik Hansens glorværdige karriere. Vi har i den anledning
været så heldige at kunne låne en af Guld Eriks kajakker af Kajakklubben Pagaj.
 I september bliver udstillingen i nyhedsmontren resultater af de arkæologiske
undersøgelser forud for etablering af den ny motorvej.
 I maj forventer åbner fotoudstillingen ”Et år med projekt Middelalderborge i
Region Midtjylland” om undersøgelserne af udvalgte middelalderborge.
Udstillingen ophænges i særudstillingslokalet. Udstillingen forventes at hænge 1-2
måneder, og mester for fotografierne er fotograf Peter Helles Eriksen.
 Efterårets særudstilling bliver en udstilling om Holstebro under besættelsen.
Udstillingen forventes at åbne op mod efterårsferien.
Arkæologi
 Motorvejsundersøgelserne er kommet godt i gang efter juleferien, og de første
spændende fund af jernalderbebyggelse og hulbælte (som vi også kender fra Tvis
Møllevej og Risum Østergård) er dukket op.

 Udgravningerne af vikingetids/middelalderpladsen ved Luren i Mejrup er i gang.
Det er her, en del af bebyggelsen er indesluttet bag en træpalisade, og det er da
også lykkes at finde spor efter træplanker i palisaderækken.
 Pilotprojektet om middelalderborge i Region Midtjylland forventes afsluttet ved
udgangen af februar. Senest har der været undersøgelser af den forventede
middelalderlige borgbanke Kokholm nær Struer. Her fandtes spor af en formodet
nedslidt borgbanke, men desværre hverken tømmer eller reelle genstande.
Nyere tid
 Samarbejdet med Odinteatret fortsætter med ”Her var engang”. Der vil i 2015
blive nye ”forestillinger”, og der vil blive afholdt to hvert halvår.
 Esben Graugaard og Ole Melthin er i gang med en grundig genstandsgennemgang
og registrering af vore genstande på fjernmagasinet.
 Michael Christensen skriver på en bog om Holstebro under besættelsen. Bogen
forventes at udkomme til efteråret.
Diverse
 Vi har stadige ledige pladser til to af tirsdagsturene, som afholdes i maj. Det er hhv.
turen til Rom flyveplads d. 5. maj og til turen ”Fortidsminderne ligger uden for
døren” d. 12. maj.
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