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Kære alle frivillige på Holstebro Museum
Så er vi kommet i gang med et nyt friskt år, og vi glæder os til årets opgaver. Vi glæder os
især til at tage rigtig fat på udviklingen af de ny udstillinger, som skal åbne med det
ombyggede museum.

Personale
 Lilli Jensen går på pension d. 1. februar.
 Ulla Poulsen er startet i café, kustode, rengøring.
 Tune Clausen er ansat til de arkæologiske udgravninger af den kommende
motorvej.
 Morten V. Rasmussen er ansat til de arkæologiske udgravninger af den kommende
motorvej.
Ombygningsplaner
 Vi har just modtaget første udkast til et prospekt for vore kommende nye
udstillinger. Vi arbejder videre, så vi har et færdigt prospekt i løbet af marts.
Udstillinger
 Vi laver en lille udstilling på Holstebro Bibliotek med tilknytning til udstillingen ”En
hverdag på trods”.
 Cafudstilling om Kvinde på kærre (Der er kun én Maren), åbner d. 2. marts.
 Vi arbejder videre på særudstillingen om resultaterne af
luftfotoarkæologiprojektet, som åbner i gangen samt særudstillingslokalet op til
efterårsferien.

Nyere tid
 Esben Graugaard skriver på bog om Willemoes-slægten
 I forbindelse med Kulturby Aarhus 2017 har Gl. Estrup et formidlingsprojekt om
herregårde, hvor vi skal levere materiale om Nr. Vosborg.
 Vi er i gang med at gennemgå samlingen af våben foranlediget af de nye strengere
regler for udstilling af våben, hvilket betyder, at vi kommer til at udskille en større
del af vore våben. Vi vil selvfølgelig overdrage våben til bl.a. Dragonmuseet og
andre museer, hvor det er muligt. Vi vil selv prioritere at beholde våben med
tilknytning til besættelsestiden samt 1864, og herudover vil vi beholde våben fra
før 1870 (kræver ikke, at vi opfylder de nye strenge krav) samt jagtvåben. Ole
Melthin vil fortælle om processen og de nye regler på Museumsforeningens
generalforsamling d. 9. marts.
Arkæologi
 Vi har nu været igennem Slots- og Kulturstyrelsens 1. evalueringsfase, hvor det
blev vurderet, om vi opfylder krav til at fortsætte med at have det arkæologiske
ansvar på museet. Det gør vi heldigvis  Næste vurderingsrunde er d. 31.
december 2018, hvor vi endnu mangler at få publiceret to fagfællebedømte
artikler i internationale tidsskrifter for at opfylde alle krav. Men det skal vi nu nok
få gjort, så vi også kan beholde arkæologien fra 2019 og frem.
 Vi er nu ved at opfylde diverse deadlines for feltundersøgelserne af den
kommende motorvej mellem Holstebro og Herning. De fleste af områderne skal
være afsluttet ved udgangen af januar, og så har vi lige de sidste områder, som vi
skal have udgravet ved udgangen af juni. Herefter mangler vi det store
afrapporteringsarbejde samt diverse efterbearbejdningsopgaver.
 Vi planlægger at udgive en bog i starten af 2019, hvor vi præsenterer resultaterne
af motorvejsundersøgelserne.
 I øjeblikket er vi ved at afslutte undersøgelserne af en meget spændende
jernaldergrav, hvor vi har fundet 18 lerkar samt flere jerngenstande.
 Vejdirektoratet og Holstebro Kommune laver en plancheudstilling i Nupark om den
kommende motorvej. Vi har leveret en planche om de arkæologiske undersøgelser
til udstillingen.
 Vi oplever, at der er stor interesse for at gå med metaldetektor, og vi møder en del
nye mennesker, som ønsker at starte på den spændende hobby. Vi hjælper dem
med de regler, der skal overholdes i forbindelse med detektorafsøgningen.
 Lis Helles Olesen lægger en hel del nye fotos op på luftfotoprojektets hjemmeside.
De har alle som udgangspunkt tilknytning til de lokaliteter, som er præsenteret i
luftfotobogen, og hvis man ønsker at se flere fotos fra disse lokaliteter, kan man
altså gå ind på hjemmesiden: www.fortidensetfrahimlen.dk
 Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget 400.000 kr. til ”marinarkæologisk besigtigelse
og managementplan” af HMS Defence, HMS St. George og HMS Crescent.

Diverse
 Vi har haft uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet på Holstebro Museum. Vi fik ingen
bemærkninger eller påbud vedr. arbejdsmiljøet på museet, så vi har nu en grøn
smiley i Arbejdstilsynets smileyordning.
 Det går rigtigt hurtigt med at få afsat pladserne til tirsdagsturene. Der er i dag 14
ledige pladser til turen d. 3. maj til Geopark Vestjylland, 3 ledige pladser til turen d.
10. maj til De 5 Halder og 1 ledig plads til turen d. 24. maj i besættelsens fodspor
på Viborgegnen.
 Der er ikke flere ledige pladser til sommerturen til Christiansfeld, Kongeåen og
Askov d. 18. juni.
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