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Kære alle frivillige på Holstebro Museum
Så er vi nået afslutningen af det sidste normale år i det ”gamle museum”. I foråret 2017
vil museet lukke, og vi går i gang med ombygningen og åbner først de nye udstillinger i
efteråret 2019.
Vi vil nok en gang rette en stor tak til alle jer frivillige for jeres arbejde og engagement i
det forløbne år. I ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
Personale
 22. oktober startede Tune Clausen på museet. Tune deltager i museets
arkæologiske undersøgelser.
Ombygningsplaner
 I øjeblikket nedpakkes magasinet for lokalhistorisk arkiv. Store dele af arkivet bliver
opmagasineret under ombygningen for at beskytte arkivalierne.
 Udbuddet for ombygning af museet forventes klar i slutningen af januar, og der
forventes afholdt licitation i slutningen af marts. Museet har sidste åbningsdag
mandag d. 17. april og selve ombygningen igangsættes d. 9. maj.
 Nu ser det ud til at være faldet helt på plads, med hvor museets ansatte skal have
kontorer, mens ombygningen står på. Bortset fra Lokalhistorisk Arkiv får alle
medarbejdere på Holstebro Museum primær arbejdsadresse på 1. og 2. etage af
Danmarksgade 14. Lokalhistorisk Arkiv flytter ind i to lokaler i den tidligere Bazar i
Sønderlandscentret.

Nyere tid
 Esben Graugaard har afsluttet manus til bogen om Willemoes. Bogen udkommer i
løbet af 2017 og vil være Museumsforeningens julegave til medlemmerne næste
år.
 Efter nytår vil vi gennemgå alle genstandene på vort fjernmagasin, så de kan blive
flyttet til vort nye fjernmagasin.
 Arbejder løbende med indholdet til de nye udstillinger i det ombyggede museum.
Arkæologi
 Vi har indtil nu undersøgt de første 14 km af et nyt elkabel fra Idomlund til Bilstrup.
På strækningen har vi fundet og undersøgt del af en stor jernalderboplads fra 200600 e.Kr. ved Støvlvej.
 Vi har i efteråret udgravet en mindre jernalderboplads fra tiden omkring Kristi
fødsel ved Ausumgård.
 Umiddelbart efter nytår skal vi forundersøge tre områder, som Holstebro
Kommune vil byggemodne til boligområder. Det er hhv. næste etape ved Hornshøj,
næste etape ved Halgård samt det nye område ved Alstrupvej.
Diverse
 Der er udkommet aktivitetsprogram for 1. halvår af 2017, og igen i år synes vi, at
det er et ganske indholdsrigt program med aktiviteter, der dækker forskellige
interesser. Særligt vil jeg henlede opmærksomheden på de 6 (måske 7)
fyraftensture vi arrangerer i tilknytning til DRs kommende serie ”Historien om
Danmark”.
 I må meget gerne markere mandag d. 17. april (2. påskedag) med et stort kryds i
jeres kalender. Dette er museets sidste åbningsdag, og vi markerer det med et
eftermiddagsarrangement, hvor vi både vil kigge tilbage på de gode gamle dage og
også frem mod det, der kommer.
 Særligt til kustoderne: Vi har efterhånden en bred skare af metaldetektorbrugere,
og de kommer jævnligt ind med deres fund. Hvis det er i den normale arbejdstid
skal de altid sendes ind til Astrid (eller mig), og hvis det er uden for arbejdstid, er
det meget vigtigt, at I får dem til at aflevere fyldestgørende oplysninger jf.
vejledning i modtagning af danefæ. Vejledningen hænger på opslagstavlen bag
cafeen, og jeg har også vedhæftet den dette nyhedsbrev.
 Særligt til kustoderne: Det er vores oplevelse, at vore besøgende får en markant
bedre oplevelse i særudstillingen, hvis de instrueres i, hvordan man kan bruge
udstillingen; bl.a. ved hjælp af postkortene. I må også meget gerne opfordre dem
til at svare på quiz’en.
 Strandingsmuseum St. George åbner de nye udstillinger d. 19. maj 2017, så vi
glæder os til at se jer til en festlig dag i Thorsminde.
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