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Kære alle frivillige på Holstebro Museum
Så er vi nået til opløbsstrækningen for arbejdet med at opbygge den ny særudstilling
”Historien i kornet”, som jo åbner i dag d. 14. oktober. Herefter vil vi kaste os over
arbejdet med at få lavet indholdet til de kommende udstillinger i det ny museum.
Personale
 1. oktober startede Sabrina Christiansen Broch i arkæologien, hvor hun behandler
jordprøver fra motorvejsundersøgelserne.
 1. oktober startede Astrid Toftdal Jensen, og Astrid er ansat til diverse
arkæologiske undersøgelser.
Ombygningsplaner
 Vi er godt i gang med at nedpakke de magasiner, som enten skal flyttes ud af
museet under ombygningen, eller skal flyttes til andre steder i museets kælder,
således at ombygningsarbejdet kan starte i foråret 2017.
 Kunstmuseet har fået bevilget midler til at etablere en ny flot forplads foran
museet, og det er planen, at pladsen skal være klar i foråret 2017.
 Vi har igennem længere tid eftersøgt kontorfaciliteter til museets personale, mens
ombygningen står på. Med kommunens hjælp ser det nu heldigvis ud til at være
lykkedes at finde en fornuftig løsning – når det er faldet helt på plads, vil det
selvfølgelig blive meldt ud, hvor vi flytter hen.

Udstillinger
 Fredag d. 14. oktober kl. 15.00 åbner særudstillingen ”Historien i kornet”, og det er
den sidste planlagte særudstilling, inden museet lukker ned for ombygning.

Nyere tid
 Vi er i gang med at nedpakke legetøj- og Birn-magasinerne forud for museets
ombygning. Vi har skaffet et nyt midlertidigt magasin, som samlingerne skal flyttes
ud på, mens ombygningen står på. Når de to magasiner er tømt, går vi i gang med
at nedpakke magasinet for Lokalhistorisk Arkiv – dette bliver flyttet ned i de
nuværende Birn- og legetøjsmagasiner, hvor vi regner med, at det kommer til at
være permanent efter ombygningen. Det vil være mere naturligt, da det bliver
tættere på Lokalhistorisk arkivs nye placering i det nuværende særudstillingslokale.
 Michael Christensen arbejder på det 2. bind om Holstebro under besættelsen. Det
tager lidt længere tid end først forventet, og vi forventer ikke, at bogen kan være
klar til årets julehandel.
 Der er opstillet ny planche på en infostander i Vestre Plantage, som fortæller om
Ørnhøjbanen. Jannie Würtz Sløk har bidraget med indhold og opsætning af
planchen.
Arkæologi
 Jeg har tidligere annonceret, at vi har afsluttet feltundersøgelserne forud for den
kommende motorvej, men vi har haft et par enkelte små hængepartier på steder,
hvor der skulle nedrives ejendomme – vi er i øjeblikket ved at undersøge de sidste
af disse områder.
 1. oktober startede vi et stort arkæologisk projekt med at undersøge et nyt 160 kV
elkabeltracé fra Idomlund til Bilstrup i Salling. Dette projekt, regner vi med,
forløber indtil sommeren 2017.
 Vi har i den seneste tid haft indkomst af et meget stort antal metaldetektorfundne
oldsager, hvoraf langt de fleste skal registreres med henblik på danefævurdering
på Nationalmuseet. En af årsagerne til de mange indkomster er, at der er blevet
afholdt to metaldetektortræf af hhv. Midtjysk detektorforening og Thy-Mors
detektorforening på vort ansvarsområde.
Diverse
 D. 29. september blev den årlige ”sommermiddag” for frivillige,
Museumsforeningens bestyrelse og museets afholdt. Det var som altid en hyggelig
aften.
 D. 21. september afholdt vi kaffemøde for museets frivillige, hvor vi diskuterede
museets ombygning, og hvilke opgaver, der bliver for jer frivillige både under
ombygningen, og når museet genåbner. Det følgende er et kort summarisk referat
af mødet:
 Det blev foreslået, at museet fremover skal arbejde mere med at formidle i
området umiddelbart uden for museet og måske etablere en ”kratlusker”-gruppe.
 Vi forventer, at den nye café bliver bortforpagtet, men museet vil stadig afholde
diverse arrangementer i det ny museum, så det vil stadig være velkomment med
hjælp fra selskabsgruppen fremover.

 For kustodegruppen vil arbejdet i det ny museum nok ændre sig mere i retning af
”museumsværter” end de mere tekniske kustodefunktioner, som bl.a. varetages i
dag.
 For motorgruppen vil arbejdet kunne fortsætte nogenlunde uændret. Birnudstilling skal nyopsættes, men motorerne bibeholdes (dog med bedre
indeklimatiske løsninger for bl.a. udsugning), og motorerne vil stadig gerne køre
med jævne mellemrum.
 For PR-gruppen vil der ikke ske de store ændringer – det vil også her være meget
velkomment med hjælp til bl.a. uddeling af programmer, plakater m.m.
 Lokalhistorisk arkivs gruppe vil fortsætte uændret – både under ombygning og
bagefter.
 Undervisnings/formidlings/skole-gruppen (vi har vist nok ikke lagt os helt fast på et
navn endnu ) arbejder videre på at udvikle gruppens opgaver, som også vil være
en stor hjælp både under ombygningen og bagefter.
 Der blev efterspurgt aktiviteter, som museet kan have, mens udstillingerne er
lukkede, så museet stadig vil fremstå aktivt, og således at folk ikke ”glemmer”
museet, mens der ikke er udstillinger at besøge. Der indkom flere glimrende
forslag, som Ann samler sammen med de forslag, som bl.a. er indkommet fra
museets personale samt fra anden side, og så vil vi derefter udvælge, hvilke vi kan
udføre i praksis.
 Vi sluttede af med en opfølgning på de enkelte grupper for, hvordan det hele
forløber i øjeblikket:
 Kustodegruppen: Det går fint med at koordinere vagterne. Dagen med
undervisning af Berit Kvorning gav nogle fine redskaber til at snakke med museets
gæster. Museet skal huske at give besked, når der sker ændringer i udstillingen –
især hvis det medfører nye rutiner for kustoderne.
 Selskabsgruppen: Efterspurgte flere selskaber. Hjælper til med åbningen af
”Historien i kornet”.
 Arkivgruppen: Der er meget at lave, men ellers ikke noget at bemærke.
 Motorgruppen: Afholder de tre halvårlige arrangementer ”Motorerne kører”. Her i
efteråret er det: 24. september, 18. oktober og 24. oktober.
 PR-gruppen: Er meget aktive med at omdele diverse materialer. Der blev spurgt ind
til, hvor der skal pakkes (programmer og årsskrift) under ombygningen. Der bliver
formentlig ingen forhindringer i at pakke på museet – da lukkeperioden for den del
af bygningen ikke skulle omfatte perioderne, hvor der bliver pakket.
 Undervisnings/formidlings/skole-gruppen: Er begyndt at have arrangementer for
grupper af skolebørn på museet – der bliver flere og flere klasser, som begynder at
bruge os. Har også afholdt formidling rundt omkring i byen – bl.a. i Bomhuset.

Niels Terkildsen 14. oktober 2016

