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Kære alle frivillige på Holstebro Museum
Vi håber, at I alle har haft en rigtig god sommer. På museet er vi rigtig kommet i
omdrejninger efter sommerferien, og især arbejdet med de kommende særudstillinger
samt de arkæologiske undersøgelser forud for den ny motorvej kører i højeste gear.
Ombygningsplaner
 I arbejdet hen imod ombygning af museet og etablering af helt ny udstillinger er vi
nu nået dertil, hvor vi skal have lavet overordnede skitseplaner for selve den
fysiske indretning af udstillingerne. Vi har i den forbindelse indgået samarbejde
med arkitektfirmaet Gjøde og Povlsgaard Arkitekter om udarbejdelse af
udstillingsskitser.
Personale
 Elizabeth Pedersen er pr. 31. august gået på efterløn
 Ditte Guldager, Anne-Mette Jørgensen, Lene Blindbæk og Tune Clausen er ansat til
motorvejsundersøgelserne.
 Thaya Arulmurugan er startet i en 13 ugers praktik i cafeen. Thaya skal
hovedsageligt arbejde samtidig med Vivi.
Udstillinger
 Den altoverskyggende arbejdsopgave på museet i øjeblikket er opbygning af den
ny udstilling om besættelsestiden i Holstebro ”En hverdag på trods”. Udstillingen
åbner d. 10. oktober, så der arbejdes ihærdigt på indholdet hertil. Der bliver
selvfølgelig indbudt til en omvisning i udstillingen umiddelbart forud for åbningen.
 Tirsdag d. 15. september åbner den lille særudstilling ”Første år med
motorvejsudgravningerne” i nyhedsmontren i gangen. Som titlen beskriver, viser
udstillingen nogle af de fund og resultater, som er gjort i forbindelse med det
første års undersøgelser forud for etablering af den ny motorvej.

 Vi er allerede nu godt i gang med at planlægge næste års store særudstilling, som
bliver en udstilling om resultaterne af det store luftfotoarkæologiske projekt på
museet. Men det hører I naturligvis meget mere om.
Nyere tid
 Vi har fået noden fra taget af Alfred Christensens musikhandel ind på museet, og
den vil naturligvis blive registreret i museets samling og senere blive udstillet. Vi
forventer også at få navnetrækket, som hænger på siden af bygningen.
 Forud for etablering af den ny besættelsestidsudstilling er der gået et stort arbejde
med at registrere alle genstandene i samlingen. Et arbejde, som nu er ved at være
afsluttet.
 I forbindelse med åbning af særudstillingen ”En hverdag på trods” holder vi også
bogreception for udgivelse af Michael Christensens bog med samme titel.
Arkæologi
 Forud for etablering af den ny cykelsti mellem Vemb og Ulfborg er der fundet et
nyt såkaldt ”hulbælte” fra jernalderen. Det er af samme type, som vi kender fra
Tvis Møllevej, Risum Østergård, Rammedige (alle publiceret i museets årsskrift),
Staby og senest også sydøst for Mejrup i forbindelse med
motorvejsundersøgelserne.
 Vi har i samarbejde med Viborg Museum fået bevilget 100.000 kr. af
Kulturstyrelsen til afholdelse af 2-dages seminar i 2016 om yngre bronzealders
kulturlandskab. Det er det afsluttende seminar i det projekt, som vi har haft
kørende siden 2010.
 Vi har for tiden meget travlt med arkæologiske undersøgelser – i særdeleshed ved
den kommende motorvej. Og det er derfor, vi har ansat en del flere arkæologer.
Det er nødvendigt for at kunne overholde vore deadlines. Hvilket vi selvfølgelig
gør. Således ansætter vi i slutningen af september endnu en arkæolog til at bistå
undersøgelserne.
 Vi forventer at afholde åbent hus i en af de arkæologiske udgravninger i
forbindelse med motorvejsundersøgelserne en af dagene i uge 40. Den præcise
dato meldes ud meget snart i nyhedsbrev fra museets hjemmeside. Husk at
tilmelde jer nyhedsbrevet, hvis I ikke allerede har gjort det.
 Vi er ved at lægge sidste hånd på arkæologiske strategier for indsamling,
registrering, administration, forskning og formidling. Det er et krav for at beholde
arkæologien som ansvarsområde på museet, at vi indsender disse strategier til
Kulturstyrelsen inden udgangen af i år.

Diverse
 I forbindelse med udstillingen ”En hverdag på trods” lancerer vi også en facebookside for Holstebro Museum, hvor man vil kunne holde sig orienteret om aktuelle
aktiviteter og andet, som foregår på museet.
 Ann Bodilsen samarbejder med de lokale folkeskoler om at udvikle et skoleforløb i
brug af arkæologi i folkeskoleundervisningen. Det er målrettet naturfagene –
geografi, biologi, fysik og kemi.
 Christian Riis og Arvid Lisbjerg arbejder på at udvikle tilbud om læringsforløb for
folkeskoleklasser på museet – dette vil I helt sikkert også høre mere om,
efterhånden som det bliver udviklet.
 Vore kustoder (frivillige som ansatte) er heldigvis rigtig gode til at holde øjnene
åbne og opdage, når der er noget, som mangler, ikke virker, ser forkert ud, eller
andet som ikke helt er, som det måske kunne være. Det har været lidt svært at
videreformidle disse iagttagelser til de relevante museumsmedarbejdere, som
efterfølgende har kunne følge op på det. Nu er der lagt en rød/sort kinabog ud ved
kustodemappen med titlen ”Kustodebog”. Heri må man meget gerne skrive, når
man ser eller oplever noget, som trænger til en kærlig hånd, eller som man bare
synes, det kunne være rart at dele med de øvrige kustoder samt museets
personale – man bedes huske at datere de ting, man skriver ind i bogen. Så vil Ann
Bodilsen på meget jævnlig basis læse de ting, som bliver skrevet heri. Og hun vil
også sørge for, at der bliver fulgt op derpå.
 I forbindelse med kustodemødet i foråret blev der givet udtryk for, at man
savnede, at der i højere grad blev lavet aktiviteter med tilknytning til julen på
museet. Det forsøger vi at imødekomme med nye juleaktiviteter i år. Vi vil i år have
træ særligt pyntede juletræer i cafeen. De bliver pyntet af børn og voksne fra
Børne Universet Mejdal (BUM), og der bliver tre træer, som hver især
repræsenterer fortid, nutid og fremtid. Herudover vil vi forsøge os med en
”kulturhistorisk” julekalender – her skal ordet kulturhistorisk læses i ordets absolut
bredeste betydning . De 24 ”reolkasser” i cafeen bliver omdannet til 24 låger i en
julekalender. Bag hver låge vil der gemme sig en genstand med tilknytning til en
særlig (måske lidt fantasifuld) historie, som bliver fortalt af en af museets ansatte.
 På Strandingsmuseet er der nu lukket for besøgende, da ombygningen af museet
er gået i gang. Museet åbner igen i foråret 2017.
 Frilandsmuseet Hjerl Hede afholder fra i dag og indtil 27. september et særligt
navercamp. Besøg museet og oplev de farende håndværkssvende udføre deres
håndværk.
Niels Terkildsen 10. september 2015

